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Вступ 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 
2021 рік (надалі – Програма) розроблено обласною державною адміністрацією 
спільно із територіальними підрозділами міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями, органами 
місцевого самоврядування. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України "Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України" та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 
"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 
соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та 
державного бюджету" та від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки". 

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 
– Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695; 
– Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та 

Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки, затверджених рішенням 
обласної ради від 21.02.2020 № 1381-34/2020. 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку 
Івано-Франківської області на 2021 рік, заходи та завдання для розвитку галузі 
(сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку 
і заходам обласних цільових програм. 

Фінансування заходів Програми у 2021 році здійснюватиметься за 
рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, кредитних ресурсів, 
власних коштів суб’єктів господарювання, грантів, міжнародної технічної 
допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, 
благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

В сучасних умовах першочергового значення набуває необхідність 
забезпечення соціальних стандартів, реалізації заходів з енергозбереження та 
пошук позабюджетних джерел економічного зростання регіону. Виконання 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік 
повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню 
рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню 
внутрішніх і зовнішніх можливостей області та її територій. 
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І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 
1. Соціально-економічний розвиток області у 2020 році  
Пріоритетними напрямками роботи обласної державної адміністрації у 

2020 році були: виконання стратегічних цілей і плану реалізації Стратегії 
розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, економічне 
зростання, збільшення валового регіонального продукту, покращення зайнятості 
населення, підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, 
залучення інвестицій, реалізація заходів, спрямованих на впровадження 
енергозбереження у закладах соціальної сфери, збільшення надходжень до 
місцевих бюджетів, забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО/ООС 
тощо. 

 
Розвиток реального сектору економіки 
 
Промисловий комплекс. Одним із важливих завдань промислової 

регіональної політики у 2020 році було створення сприятливого середовища для 
формування та функціонування промислового комплексу – одного із дієвих 
засобів розв’язання першочергових соціально-економічних проблем, зокрема, 
наповнення бюджетів усіх рівнів, створення додаткових робочих місць.  

Промисловість як провідна галузь економіки області займає 2,5 відс. у 
реалізованій промисловій продукції України (13 місце в Україні).  

Обсяг реалізованої промислової продукції на промислових підприємствах 
області у 2020 році склав 61,4 млрд. гривень.  

В економіці України за окремими видами продукції область займає значну 
питому вагу:  

у виробництві електроенергії – 4,9 відс.; 
у видобутку нафти сирої – 22,3 відс.; 
у виробництві деревини з ялини – 38,5 відс.; 
у видобутку газу нафтового попутного – 41,3 відсотка. 
Промисловий потенціал області складають 570 великих, середніх та 

малих підприємств різних форм власності, серед яких провідне місце займають 
ВП "Бурштинська ТЕС ДТЕК "Західенерго", ТОВ "Карпатнафтохім", 
НГВУ "Долинанафтогаз" та НГВУ "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", ПрАТ 
"Івано-Франківськцемент", ДП "ВО "Карпати", ТОВ "Леоні Ваерінг Системс УА 
ГмбХ". 

У 2020 році індекс промислової продукції в області склав 93,4 відс. (в 
Україні – 95,5 відс.), що відповідає 18 місцю серед регіонів держави. 

Збільшення випуску продукції порівняно з 2019 роком одержано у 
виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції на 17,2 відс., машинобудуванні – на 11,7 відс., металургійному 
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і 
устаткування – на 10,8 відс., у добуванні сирої нафти та природного газу – на 
1,1 відсотка.  

Зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві хімічних 
речовин і хімічної продукції (на 11,6 відс.), харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів (на 13,6 відс.), добуванні інших корисних копалин та 
розробленні кар’єрів (на 14,5 відс.), текстильному виробництві, виробництві 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 16,9 відс.), виробництві, 
передачі та розподіленні електроенергії (на 16,7 відс.), виготовленні виробів з 
деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 20,4 відс.). 
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У промисловому секторі економіки зайнято 42,2 тис. працівників із 
середньою заробітною платою штатних працівників 13,8 тис. грн., що на 
14,6 відс. вище середнього рівня по економіці області. 

Крім того, запровадження в Україні та інших країнах карантинних заходів з 
метою попередження поширення хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-
19 зумовило зниження виробництва у промисловості. 

Одним із шляхів подолання спаду промислового виробництва є реалізація 
інвестиційних проєктів на промислових підприємствах, зокрема ТОВ "Карпат-
нафтохім", ТОВ "Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ",ТОВ "Пас Україна", 
ДП "ВО "Карпати", де створено понад 1,0 тис. нових робочих місць. 

Паливно-енергетичний комплекс. Енергопостачальні підприємства 
області забезпечують безперебійне електро-, газопостачання всіх категорій 
споживачів області. 

За 12 місяців 2020 року підприємствами паливно-енергетичного 
комплексу області забезпечено значну частину видобування та виробництва 
енергетичних ресурсів в Україні, зокрема 22,3 відс. видобутку нафти сирої, 
41,3 відс. газу нафтового попутного, одержаного з нафтових родовищ, 4,9 відс. 
виробництва електроенергії. 

Пріоритетними завданнями, які стоять перед нафтогазовою галуззю 
Прикарпаття, є нарощення обсягів видобутку нафти та газу шляхом 
ефективного використання фонду свердловин, модернізації процесів 
видобування та освоєння нових родовищ. 

Використання нафтогазоносних надр на території області здійснюють 
20 суб’єктів господарювання на підставі 33 спеціальних дозволів для 
промислового видобутку вуглеводнів та 19 спецдозволів для геологічного 
вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки 
родовищ, 2 з яких придбано у 2020 році. У цій галузі промислової діяльності 
провідне місце належить НГВУ "Долинанафтогаз" та НГВУ "Надвірнанафтогаз" 
ПАТ "Укрнафта". 

Добування сирої нафти та природного газу в структурі обсягу 
реалізованої продукції області за підсумками 2020 року займає 6,9 відсотка. 

За січень-грудень 2020 року в області видобуто 370,8 тис. тонн нафти 
сирої, що на 0,7 відс. більше, ніж за відповідний період 2019 року. З початку 
2020 року видобуто газу природного 250,6 млн. куб. метрів та газу нафтового 
попутного, одержаного з нафтових родовищ – 216,9 млн. куб. метрів. 

Галузь постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 
основними підприємствами якої є ВП "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК 
Західенерго", державне підприємство "Калуська теплоелектроцентраль – Нова" 
та АТ "Прикарпаттяобленерго", займає в структурі реалізованої продукції 
області найбільшу частку – 30,7 відсотка. 

За січень-грудень 2020 року вироблено 6929,9 млн. кВт. год. електро-
енергії, що становить 73,6 відс. рівня січня-грудня 2019 року. 

Енергоефективність та енергозбереження. Станом на 01.01.2021 року 
на території області функціонує 98 промислових сонячних електростанцій, 
загальна потужність яких складає понад 224 МВт. З початку 2020 року введено в 
експлуатацію 21 СЕС загальною потужністю понад 44 МВт. Працює біогазовий 
завод, потужність якого складає 1,2 МВт, в с. Копанки Калуського району, перша 
черга вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 0,6 МВт в Долинському районі 
та п’ять міні ГЕС загальною потужністю 3,9 МВт. 

Крім того, 2030 приватних домогосподарства приєднались до електрич-
них мереж АТ "Прикарпаттяобленерго" (а це 4 місце серед областей по кількості 
встановлених СЕС та 3 місце по потужності встановлених СЕС). Їх сумарна 
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потужність становить 57,8 МВт, а вироблена електроенергія покриває власні 
потреби в межах середнього рівня споживання близько 10 тисяч 
домогосподарств. 

Протягом 2020 року в області реалізовувались заходи двох програм, 
зокрема: "Регіональної цільової програми енергозбереження для населення на 
2019-2020 роки"; "Регіональної цільової програми енергоефективності і розвитку 
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії області на 
2016-2020 роки". 

В рамках реалізації Урядової програми "теплих" кредитів з початку року в 
області установами банків видано 682 кредитні договори на суму 27,44 млн. грн. 
на енергоефективні матеріали та обладнання. Для підтримки Урядової 
програми в області продовжувала функціонувати "Регіональна цільова 
програма енергозбереження для населення на 2019-2020 роки", якою 
передбачено часткове відшкодування суми кредиту на енергозберігаючі заходи 
для фізичних осіб, ОСББ та ЖБК. Станом на 01.01.2021 року населенню області 
відшкодовано частину суми кредитів в розмірі 143,0 тис. грн. (13 ОСББ та 
31 фізичній особі). 

Впродовж 2020 року на заходи Цільової програми енергоефективності та 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки з обласного бюджету виділено та 
освоєно кошти в сумі 2000,0 тис. грн., зокрема на термореновацію приміщень 
(заміна віконних конструкцій та вхідних дверей на енергоефективні у восьми 
бюджетних закладах області). 

Агропромисловий комплекс. Земельні відносини. Лісове 
господарство. Агропромисловий комплекс Прикарпаття має вагомий вплив на 
розвиток та стабільне функціонування економіки регіону, забезпечує населення 
продуктами харчування. Його частка у валовій доданій вартості регіону складає 
майже 13,0 відсотків.  

Основа сільськогосподарського виробництва – це сільськогосподарські 
угіддя, які займають 621,1 тис. га, що становить майже 45,0 відс. території 
області або 1,5 відс. сільгоспугідь України. Із загальної кількості сільгоспугідь 
64,5 відс. (400,7 тис. га) припадає на ріллю, 19,5 відс. – на пасовища, 
13,2 відс. – на сіножаті, 2,5 відс. – на багаторічні насадження, 0,3 відс. – на 
перелоги. 

Загалом у сільському господарстві Івано-Франківщини працюють 
749 сільськогосподарських підприємств, з них 462 фермерські господарства та 
257 тисяч особистих селянських господарств. 

Кількість штатних працівників на підприємствах сільського господарства 
становить 3,9 тис. осіб, середньомісячна зарплата одного працівника складає 
14059,0 грн. (по Україні – 9661,0 грн.). 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2020 рік, у 
порівнянні з попереднім роком, склав 103,2 відс. (3 місце по Україні), у тому 
числі продукції рослинництва – 105,5 відс., тваринництва – 100,0 відсотків.  

Базовими галузями агропромислового комплексу є рослинництво і 
тваринництво. 

У галузі рослинництва в 2020 році (за попередніми даними) аграрії 
Прикарпаття зібрали 795,5 тис. тонн зернових та зернобобових культур, у тому 
числі пшениці – 290,5 тис. тонн, кукурудзи на зерно – 348,4 тис. тонн; картоплі – 
999,1 тис. тонн; овочів – 183,9 тис. тонн; плодів і ягід – 52,4 тис. тонн; сої – 
99,8 тис. тонн; соняшника – 66,5 тис. тонн; ріпака – 62,3 тис. тонн, що достатньо 
для забезпечення продовольчої безпеки регіону.  
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У галузі тваринництва за 2020 рік всіма категоріями господарств 
вироблено м’яса (в живій вазі) 135,0 тис. тонн, що на 2,2 тис. тонн (1,7 відс.) 
більше попереднього року, яєць – 556,8 млн. штук (на 69,6 млн. штук або на 
14,3 відс. більше), молока – 409,2 тис. тонн, вовни – 20,0 тонн. 

Усіма категоріями господарств утримується 121,9 тис. голів великої 
рогатої худоби, в тому числі 75,7 тис. голів корів; птиці – 4,3 млн. голів, свиней – 
305,8 тис. голів, овець та кіз – 26,7 тис. голів. 

Потенціал аграрного сектору області в достатній мірі забезпечує 
сировиною підприємства харчової та переробної промисловості. 

У 216 виробників харчових продуктів рослинного та тваринного 
походження впроваджена система управління безпечністю харчових продуктів 
(НАССР). 

Завдяки залученню інвестицій у регіоні реалізуються проєкти щодо 
створення нових і реконструкції існуючих виробничих потужностей агропро-
мислових підприємств. 

Зокрема, приватне підприємство "Агрофірма "Вільхівці" в м. Городенці 
завершило будівництво і здало в експлуатацію третю чергу зернового 
елеватора ємкістю 47,0 тис. тонн, кошторисною вартістю 163,0 млн. гривень. 
Загальна ємкість елеватора складає 122,0 тис. тонн. Це найбільший елеватор в 
області.  

Фермерське господарство "Прометей" (с. Перерив Коломийського району) 
завершило будівництво зерносховища в с. Борщівська Турка Коломийського 
району потужністю 1,982 тис. кв. метрів. 

Фермерське господарство "Еко Беррі" (с. Тишківці Коломийського району) 
завершило будівництво холодильника потужністю 5,25 тис. куб. метрів з лінією 
шокової заморозки, розфасовки і зберігання плодів та ягід. 

Фермерське господарство "Агроекотехнології" (с. Олеша Івано-
Франківського району) ввело в експлуатацію виробничу лінію для 
технологічного процесу сушіння плодоовочевої продукції методом сублімації та 
виготовлення фруктових і овочевих чіпсів, сухих натуральних порошків для 
подальшого їх використання у харчовій промисловості. 

Фермерським господарством "Бест Беррі" (с. Колоколин Івано-
Франківського району) посаджено лохину на площі 13,65 га, малину – на 8,35 га, 
суницю – на 1,82 гектара. 

Фермерським господарством "Сад Прикарпаття" (с. Раків Калуського 
району) посаджено фундук на площі 22,04 гектара. 

Фермерським господарством "Еко Беррі" (с. Тишківці Коломийського 
району) посаджено суницю на площі 5,57 гектара. 

Фізичною особою-підприємцем Капустяником Юрієм Михайловичем 
(с. Сваричів Калуського району) та фермерським господарством "Патріот-
КАМС" (с. Липівка Івано-Франківського району) посаджено лохину на площі 
відповідно 4,44 і 4,43 гектара. 

Фермерськими господарствами "Еко-Карпати" (с. Рахиня Калуського 
району) та "Селище" (м. Долина) посаджено лохину на площі відповідно 1,05 і 
0,44 гектара. 

Першочерговими завданнями в агропромисловому комплексі є 
забезпечення розвитку інфраструктури на селі шляхом створення 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сімейних ферм, 
впровадження інвестиційних проєктів. Кожна із 95 сімейних ферм області утри-
мує 5 і більше корів. 
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Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання врожаю, 
заготівлі овочів, плодів, м'яса та молока в регіоні функціонує 90 сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів, із них 3 створені в минулому році. 

Протягом 2013-2020 років на території Івано-Франківської області 
проведено роботи з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 
державної власності, в результаті чого до Національної кадастрової системи 
внесено дані 6379 земельних ділянок на площу 50,88 тис. га, з них у 2020 році – 
422 земельні ділянки на площу 1,68 тис. гектара. Також проінвентаризовано у 
2020 році землі несільськогосподарського призначення та внесено до 
Національної кадастрової системи дані про 53 земельні ділянки загальною 
площею 47,23 тис. га, з них 51 земельна ділянка площею 47,24 тис. га – землі 
лісогосподарського призначення та 2 земельні ділянки площею 0,01 тис. га – 
землі оборони. 

Територія Івано-Франківської області складає 1392,76 тис. гектара. Із 
загальної площі території області площа земель сільськогосподарського 
призначення становить 644,6 тис. га або 46,3 відс., з них розпайовано 218,4 тис. 
гектара. Під господарськими шляхами і прогонами та господарськими дворами 
знаходиться 23,1 тис. гектара. Площа сільськогосподарських угідь становить 
621,2 тис. га, з них: рілля – 401,1 тис. га, перелоги – 2,1 тис. га, сіножаті – 
81,5 тис. га, пасовища – 121,1 тис. га, багаторічні насадження – 15,4 тис. 
гектара. 

Ліси та інші лісовкриті площі складають 639,9 тис. га, що становить 
45,9 відсотка. Під забудованими землями зайнято 63,1 тис. га (4,5 відс.), 
болотами – 2,7 тис. га (0,2 відс.). Під водою зайнято 23,4 тис. га (1,7 відс.). 
Територія суші складає 1365,9 тис. га або 98,1 відс. від загальної площі області. 

До Національної кадастрової системи внесено відомості щодо 536,0 тис. 
ділянок на загальну площу 340,2 тис. га, що становить 52,7 відс. від всіх 
сільськогосподарських земель по області. 

З лісових земель та лісовкритих площ на території Івано-Франківської 
області в користуванні лісогосподарських підприємств знаходиться 562,0 тис. га, 
що становить 40,4 відс. території області. До Державного земельного кадастру 
на підставі розробленої документації із землеустрою вже внесено відомості 
щодо земельних ділянок на сумарну площу 90,1 тис. га, однак це складає 
близько 16,0 відс. від площ лісових земель, які знаходяться в користуванні 
лісогосподарських підприємств. 

Відповідно до Указу Президента України від 22.07.2019 № 542/2019 "Про 
заходи щодо протидії рейдерству", з метою забезпечення належного захисту 
державою суб’єктів права власності і господарювання, ефективної протидії 
протиправному позбавленню власників їх прав, створення сприятливих умов 
для ведення бізнесу необхідно забезпечити перенесення до 2021 року до 
Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, обмеження 
(обтяження) у їх використанні, зареєстровані до 01.01.2013 року. 

Головним управлінням Держгеокадастру в області разом із структурними 
підрозділами у районах та містах, за дорученням Держгеокадастру, постійно 
проводиться відповідна робота щодо інформування власників, користувачів 
земельних ділянок, зокрема комунальної та державної власності щодо 
необхідності внесення відомостей про земельні ділянки з виданими до 
2013 року правовстановлюючими документами до Державного земельного 
кадастру, а також передбачення коштів для проведення робіт щодо внесення 
відомостей про такі ділянки у місцевих та районних бюджетах. 

Однією із важливих складових щодо наповнення Державного земельного 
кадастру є межі адміністративно-територіальних одиниць.  
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На сьогодні до Державного земельного кадастру внесено відомості про 
242 населених пункти, що становить 26,4 відсотка. Зокрема за 2020 рік внесено 
відомості щодо 88 населених пунктів. За 2021 рік внесено відомості щодо 
9 населених пунктів. Матеріали (проєкти) щодо 17 населених пунктів 
знаходяться на різних стадіях опрацювання та після затвердження відомості 
про адміністративно-територіальні одиниці будуть внесені до державного 
кадастру. 

Для забезпечення вчасного проведення нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів рішенням обласної ради від 21.06.2011 № 202-7/2011 
затверджено регіональну цільову програму заходів та робіт у галузі розвитку 
земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року. 

З метою збільшення дохідної частини місцевих бюджетів області 
Головним управлінням Держгеокадастру в області підготовлені та подані зміни 
на 2019-2020 роки до регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі 
розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року, які 
затверджені рішенням обласної ради від 01.03.2019 № 1102-29/2019. 

Передбачений обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів 
обласного бюджету у 2019 році – 1070,0 тис грн, у 2020 році – 250,0 тис. 
гривень. 

31.07.2020 за № 1505-36/2020 прийнято рішення обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", щодо спрямування залишку 
коштів спеціального фонду обласного бюджету від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а саме надання 
субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів 
Регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних 
відносин в Івано-Франківській області до 2020 року в сумі 239,0 тис. гривень. 

На даний час ДП "Івано-Франківським науково-дослідним та проектним 
інститутом землеустрою" уже завершено роботи по виготовленню технічних 
документацій з нормативної грошової оцінки земель 10 населених пунктів, які 
розроблялась за кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва на надання субвенцій з обласного бюджету. 

Із 530 населених пунктів, які потребують поновлення нормативної 
грошової оцінки у 2019-2020 оціночному році, виконано роботи і затверджено 
29 технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів. Внесено до Державного земельного кадастру відомості про нормативну 
грошову оцінку земель 21 населеного пункту. 

Крім того із 17 укладених договорів на виконання робіт, щодо поновлення 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, завершено роботи по 
виготовленню 12 технічних документацій, зокрема 5 технічних документацій 
передано на затвердження головам сільських рад. 7 технічних документацій 
передано на проведення державної експертизи землевпорядної документації. 

За 2020 рік державними лісогосподарськими підприємствами відтворено 
лісів на загальній площі 2132,0 гектари.  

Підприємствами від усіх видів рубок заготовлено 793,1 тис. куб. метрів 
деревини, реалізовано 729,0 тис. куб. метрів деревини в круглому вигляді, вся 
деревина поставляється виключно на внутрішній ринок. 

Державними лісогосподарськими підприємствами реалізовано продукції 
на загальну суму 698,0 млн. гривень.  

За 2020 рік збудовано та капітально відремонтовано 14,0 км лісових 
автомобільних доріг.  
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Продовжується сертифікація лісів державних лісогосподарських 
підприємств на відповідність міжнародним вимогам сталого лісовпорядкування. 
Сертифікати вже отримали 10 лісогосподарських підприємств. 

Дорожнє господарство, транспорт та зв'язок. За підсумками 2020 року 
на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення Службою автомобільних доріг в Івано-
Франківській області спрямовано 2153,5 млн. гривень. За рахунок цих коштів, 
зокрема, завершено роботи з будівництва мостового переходу на км 9+442 
автомобільної дороги Т-09-10 Бурштин-Калуш, протяжністю 240,95 пог. метрів, 
будівництво якого розпочато у 1994 році, завершено капітальний ремонт 
автомобільної дороги Р-62 Криворівня-Чернівці, протяжністю 6,6 км, мосту на км 
82+881 автомобільної дороги Н-10 Стрий-Мамалига, протяжністю 54,6 пог. 
метрів. Також завершено роботи з поточного середнього ремонту 
автомобільних доріг Р-62 Криворівня-Чернівці на ділянці км 33+800 – км 41+812, 
Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+700. 

У 2020 році передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам та фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 523225,3 тис. 
грн., з яких станом на 01.01.2021 року профінансовано – 523225,3 тис. гривень. 
У 2020 році основними напрямками капітального ремонту визначено 
автомобільні дороги загального користування місцевого значення: О090402 
Городенка-Черемхів, С090608 Новиця-Середній Угринів, С090901 Надвірна-
Бистриця, О090602 Калуш-Осмолода, С091107 Рожнятів-Липовиця, О091101 
Креховичі-Дзвиняч, С091201 Тулуків-Стецева, С091010 Уїзд-Чесники, С090902 
Надвірна-Ланчин, О091303 Сілець-Мединя та інші.  

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення (окремими ділянками) загальною 
протяжністю 86 км, а саме виконано частковий ремонт дорожнього покриття на 
66 дорогах. 

Здійснено капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності 
площею 21,85 тис. кв. метрів на суму 18,65 млн. гривень. 

З початку 2020 року проведено ремонті роботи з ліквідації аварійної 
ямковості на 76,2 тис. кв. метрів автомобільних доріг місцевого значення. Також 
встановлено 146 дорожніх знаків, збудовано та відремонтовано 2,1 тис. кв. метрів 
тротуарів.  

Здійснено експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт 
автомобільних доріг місцевого значення області на суму 99,9 млн. гривень. 

За кошти державного резервного фонду відновлено 38 об’єктів дорожньої 
інфраструктури, пошкоджених та зруйнованих стихією на загальну суму 
147,5 млн. грн., з них 27 автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення та 11 мостів на суму 24,2 млн. гривень.  

На здійснення капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 0091501 Болехів-Козаківка 
км 0+000-км 19+000 освоєно 12,7 млн. грн. коштів державного фонду регіональ-
ного розвитку.  

В області забезпечено стабільне функціонування транспорту загального 
користування, збережено мережу автобусного та приміського залізничного 
сполучення. Рівень охоплення населених пунктів області регулярним авто-
бусним сполученням складає 97,0 відсотків. 

На даний час у реєстрі міжміських та приміських внутрішньообласних 
автобусних маршрутів обліковується 829 регулярних маршрутів, з них 
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214 міжміських, 615 приміських (302 міжрайонних та 313 внутрішньорайонних). 
Область має добре налагоджене міжобласне та міжнародне автобусне 
сполучення. Зокрема, територією області проходять автобуси 60 міжнародних 
маршрутів до таких країн, як Італія, Польща, Чехія, Іспанія, Латвія, Молдова, та 
понад 100 міжобласних (добре налагоджене сполучення з сусідніми 
Закарпатською, Львівською, Тернопільською, Чернівецькою областями, з 
населеними пунктами Волинської, Хмельницької, Рівненської, Вінницької, 
Житомирської областей та м. Київ).  

Запроваджено новий маршрут "Красне-Рожнятів-Івано-Франківськ" та 
додаткові рейси на маршрутах "Долина-Івано-Франківськ", "Коломия-Івано-
Франківськ". В обласному центрі запроваджено 3 додаткові маршрути. 

Будівельна діяльність. У 2020 році підприємствами області виконано 
будівельних робіт на суму 3843,7 млн. гривень. Індекс будівельної продукції 
порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,3 відсотка. 
Нове будівництво склало 24,8 відс. від загального обсягу будівельної продукції, 
капітальний і поточний ремонти – 33,0 відс., реконструкція та технічне 
переоснащення – 42,2 відсотка.  

На здійснення цих робіт виділено кошти з державного та місцевих 
бюджетів, зокрема, кошти державного фонду регіонального розвитку, субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з 
реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах 
охорони здоров’я у госпітальних округах тощо.  

У 2020 році в області реалізувалися проєкти, що фінансувалися із 
залученням коштів державного фонду регіонального розвитку (31 проєкт). На 
реалізацію зазначених проєктів використано з державного бюджету – 
210,96 млн. грн., з місцевого бюджету – 21,46 млн. грн.). Будівельні роботи 
завершено на 15 об’єктах. 

В рамках програми "Велике будівництво" в Івано-Франківській області у 
2020 році реалізовано 14 проєктів з будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту шкіл, садочків та стадіонів (5 шкіл, 6 садочків та 3 стадіони). 

Крім того, в рамках національної програми "Велике будівництво" 
здійснювалась реалізація проєктів з покращення матеріально-технічної бази та 
ремонтів 9 опорних закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області, з яких 
завершено 4 проєкти.  

Місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, виділено кошти в сумі 
242,53 млн. грн. (38 амбулаторій).  

Введено в експлуатацію 16 амбулаторій: (Старі Кривотули, П’ядики, 
Татарів, Зелена, Верхній Ясенів, Угринів, Коршів, Креховичі, Ясень, Солуків, 
Олієво-Королівка, Надіїв, Печеніжин, Річка, Братківці, Дорогів), готуються 
документи для введення в експлуатацію 8 амбулаторій, по 7 – завершені 
будівельні роботи, триває будівництво 5 амбулаторій, планується будівництво 
2 амбулаторій у 2021 році. 

Житлове будівництво. У 2020 році прийнято в експлуатацію 393,3 тис. 
кв. метрів загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 
47,8 відс. менше порівняно з 2019 роком.  

За обсягом прийнятого в експлуатацію житла область посіла 4 місце 
серед регіонів держави. Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі 
житлових будівель на 10 тис. осіб населення у зазначеному періоді становив 
2888,0 кв. метрів, що відповідає 3 місцю у загальнодержавному рейтингу. 
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За програмою "Власний дім" планами фінансування забудовників з 
бюджетів всіх рівнів на 2020 рік передбачено 3528,0 тис. грн., станом на 
31.12.2020 року фактично використано 3280,0 тис. гривень. У звітному періоді 
введено в експлуатацію 4 будинки загальною площею 684,6 кв. метрів. 

За програмою розвитку молодіжного житлового будівництва у 2020 році 
для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво (придбання) житла передбачено 
9052,0 тис. гривень. Станом на 31.12.2020 року фактично використано 
7600,0 тис. грн. (кошти обласного бюджету). За вказані кошти дофінансовано 
1 кредитний договір 2019 року для учасника АТО та надано 11 пільгових 
довготермінових кредити для будівництва (придбання) житла молодим сім`ям, 
що потребують поліпшення житлових умов (з них 8 – учасники АТО), загальною 
площею 825,68 кв. метрів, загальною вартістю 10061,0 тис. гривень. 

Містобудування та архітектура. Впродовж 2020 року для комплексного 
оновлення містобудівної документації Івано-Франківської області видатки, 
передбачені у бюджетах всіх рівнів, становили 5627,3 тис. грн., з них освоєно: 
2569,5 тис. грн. – з місцевих бюджетів, 160,3 тис. грн. – кошти інвестора.  

Для професійного прийняття проєктних рішень у сфері містобудування 
архітектурно-містобудівною радою протягом звітного періоду було прийнято до 
опрацювання 153 проєкти містобудівної документації (схема планування 
Верховинського району, генеральні плани населених пунктів та зміни до них, 
плани зонування території, детальні плани).  

У звітному періоді місцевими органами містобудування та архітектури 
суб’єктам містобудування області на безоплатній основі видано:  

1644 будівельні паспорти для розміщення об’єктів індивідуального, 
садибного та дачного типу будинків, господарських будівель, споруд, гаражів;  

688 містобудівних умов та обмежень, у яких опрацьовано комплекс 
планувальних та архітектурних вимог до проєктування і будівництва щодо 
поверховості та щільності забудови на відповідних земельних ділянках;  

511 паспортів прив’язки розміщення тимчасових споруд для ведення 
підприємницької діяльності. 

Впродовж 2020 року надано понад 160 висновків щодо погодження 
проєктів землеустрою по Тлумацькому і Калуському районах.  

Забезпечено виконання двох програм, а саме: "Регіональна цільова 
програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-
2025 роки" та "Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток 
містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки". Відповідно до заходів програми паспортизації у 2020 році 
виготовлена облікова документація на 81 пам’ятку містобудування та 
архітектури. Крім того, на виконання програми ведення містобудівного кадастру, 
у поточному році, налаштовано апаратний сервер "Геопортал", на якому 
розміщено рубрики: містобудівна документація, адміністративно-територіальний 
устрій, документи дозвільного характеру, об’єкти культурної спадщини тощо. 

Здійснювалося наповнення Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва, проводяться навчання та надаються роз’яснення 
працівникам районних та міських органів містобудування та архітектури, які 
забезпечені доступом до цієї системи. Розпочато роботу щодо підключення 
територіальних громад до електронної системи, оскільки з 01.12.2020 року 
присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється тільки 
через цю систему. 

Житлово-комунальне господарство. Протягом 2020 року, з метою 
забезпечення населення та інших споживачів комунальними послугами 
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належної якості, в області проводилась відповідна робота щодо модернізації та 
реформування житлово-комунального господарства, повноцінної підготовки, 
вчасного початку та сталого проходження опалювального сезону 2020/21 років. 
Станом на 01.10.2020 року було забезпечено готовність теплового господарства 
до подачі теплової енергії споживачам.  

За 2020 рік в області створено 67 ОСББ, загальна їх кількість станом 
на 01.01.2021 року становить 1033 одиниць (приріст протягом періоду становить 
6,9 відс.).  

В області ведеться робота щодо оснащення житлових будинків 
приладами обліку. Станом на 01.01.2021 року з 1015 житлових будинків, де є 
централізоване опалення, побудинковими приладами обліку оснащено 
777 будинків, що становить 76,6 відс. від загальної кількості. В порівнянні з 
2019 роком відсоток оснащеності приладами обліку зріс на 2,3 відсотка. Рівень 
оснащеності вузлами комерційного обліку питної води житлових будинків в 
області становить 87,7 відс., нежитлових – 98,4 відсотка. 

У 103 населених пунктах області запроваджується 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 електро-
енергії, яка подається в електромережу. 

На реалізацію заходів регіональної цільової програми зовнішнього 
освітлення селищних та сільських населених пунктів області на 2015-2020 роки 
в обласному бюджеті на 2020 рік передбачено 2,0 млн. грн., з яких освоєно 
1,99 млн. гривень. За виділені кошти було встановлено 138 опор, 
723 світильники, 16 приладів обліку електроенергії, 22 таймери, прокладено 
18843 м ліній електропередачі, встановлено 13 електрощитових, замінено 
362 лампи.  

На реалізацію регіональної цільової програми "Питна вода" на  
2012-2020 роки у 2020 році було передбачено в обласному бюджеті 2,0 млн. 
грн., освоєно 1,98 млн. гривень. За кошти програми було реалізовано 
13 заходів, зокрема пробурені 5 свердловин, влаштовано водопостачання 
2 навчальних закладів та 1 фельдшерсько-акушерського пункту. 

Охорона здоров’я. На виконання заходів регіональних медичних 
програм у 2020 році передбачено кошти у сумі 93,3 млн. грн., які повністю 
реалізовано.  

Починаючи з березня 2020 року, зусилля медичної громадськості були 
спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусного захворювання. Завдяки 
проведеним карантинним та протиепідемічним заходам, мобілізації наявних 
матеріально-технічних та кадрових ресурсів, щоденному моніторингу 
епідситуації довкола COVID-19, своєчасному здійсненню цілого ряду 
обмежувальних заходів вдалося стабілізувати захворюваність населення на 
коронавірусну інфекцію, забезпечити заклади необхідним медичним 
обладнанням та створити резерв засобів індивідуального захисту. За рахунок 
коштів місцевих бюджетів та благодійних коштів на ці потреби загалом 
спрямовано 181,8 млн. грн., в тому числі 98,6 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 
83,2 млн. грн. – благодійні кошти. 

Для забезпечення безкоштовною медичною та психологічною допомогою 
осіб, які постраждали внаслідок антитерористичної операції на сході держави, 
та членів їх сімей виділено з обласного бюджету 1,8 млн. гривень. 
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Тривала робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази галузі. У 
рамках національної програми "Велике будівництво" продовжується 
реконструкція приймальних відділень у 9 опорних лікарнях зі створенням 
відділень екстреної медичної допомоги за європейськими стандартами. 
Загальна вартість робіт склала 94,0 млн. грн. (держбюджет – 72,0 млн. грн., 
місцевий – 22,0 млн. грн.). 

Введено в експлуатацію ряд спеціалізованих відділень – неонатального 
та постінтенсивного виходжування новонароджених в КНП "Івано-Франківський 
обласний перинатальний центр", коморбідних станів в КНП "Прикарпатський 
клінічний центр психічного здоров’я", катамнестичного відділення в КНП "Івано-
Франківська обласна дитяча клінічна лікарня", урологічного відділення в 
КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради". 

Проведено реновацію відділення екстреної медичної допомоги із вста-
новленням сучасного комп’ютерного томографа в КНП "Обласна клінічна лі-
карня Івано-Франківської обласної ради", приймального відділення 
КНП "Верховинська ЦРЛ Верховинської районної ради". 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості, здано в експлуатацію 16 амбулаторій, з них впродовж 
2020 року 9 амбулаторій, всього освоєно 220,8 млн. гривень.  

У 2020 році лікувальні заклади області отримали 1138 одиниць сучасного 
медичного обладнання на загальну суму 213,3 млн. грн., у тому числі за кошти 
місцевого бюджету – на суму 123,5 млн. грн., зокрема 19 апаратів штучної 
вентиляції легень, 6 рентгенодіагностичних систем, 11 апаратів УЗД, 
3 наркозно-дихальні апарати, 3 комплекти обладнання для проведення 
дослідження методом ІФА, 12 одиниць відеоендоскопічного обладнання, 
266 кисневих концентраторів, 67 моніторів пацієнта та інше.  

За рахунок Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою  
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, придбано медобладнання 
на суму 875,3 тис. грн., а також 8 рентгенодіагностичних систем та 13 апаратів 
УЗД для 9 опорних закладів охорони здоров’я на загальну суму 16380,0 тис. 
гривень.  

Впродовж року тривали заходи з реформування медичної галузі. Усі 
заклади, що надають первинну медичну допомогу, реорганізовані у комунальні 
некомерційні підприємства та зареєстровані в електронній системі охорони 
здоров’я. 1054 лікарі, з них 222 педіатри, 550 сімейних лікарів та 282 терапевти 
уклали 1,1 млн. декларацій з пацієнтами про вибір лікаря (83,6 відс. від 
загальної чисельності населення області).  

Впродовж 2020 року заклади охорони здоров’я, які підписали договори з 
Національною службою здоров’я України, отримали виплати за деклараціями на 
суму 1,8 млрд. гривень. 

Освіта. Відповідно до завдань програми упродовж 2020 року розширено 
мережу закладів дошкільної освіти, зокрема:  

– реконструйовано приміщення 2 закладів загальної середньої та  
1 – дошкільної освіти (с. Старий Угринів Новицької сільської територіальної 
громади, с. Марківка Печеніжинської селищної територіальної громади, 
с. Лісний Хлібичин Отинійської селищної територіальної громади); 

– реконструйовано будинок культури під дитячий садок в с. Пороги 
Солотвинської селищної територіальної громади; 

– відкрито 8 дошкільних груп у складі 5 закладів загальної середньої 
освіти (м. Тлумач, с. Троїця Заболотівської селищної територіальної громади, 
с. Угринів Угринівської сільської територіальної громади, с. Яківка Обертинської 
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селищної територіальної громади, с. Томашівці Войнилівської селищної 
територіальної громади); 

- відкрито 3 групи при діючих закладах освіти (м. Івано-Франківськ, 
с. Загір’я Більшівцівської селищної територіальної громади). 

Станом на 31.12.2020 року створено 277 місць для дітей дошкільного віку 
з метою забезпечення їх права на здобуття дошкільної освіти. 

Станом на 31.12.2020 року в області функціонує 21 опорна школа 
(3 школи створено у 2016 році, 3 – у 2017 році, 3 – у 2018 році, 5 – у 2019 році, 
7 – у 2020 році), які мають у своєму складі 65 філій (за рішенням засновників 
виконують функції початкової та базової середньої освіти).  

В області створюються умови для навчання і виховання дітей з 
особливими освітніми потребами. У 2020/2021 навчальному році організовано 
інклюзивне навчання для 1010 дітей з особливими освітніми потребами у 
905 класі 352 закладів загальної середньої освіти, що на 178 дітей більше у 
порівнянні з попереднім навчальним роком.  

Крім того, інклюзивне навчання і виховання організоване для 247 дітей з 
особливими освітніми потребами у 188 групах 115 закладів дошкільної освіти, 
що на 15 дітей більше у порівнянні з минулим навчальним роком. 

У даних закладах освіти введено посади асистента вчителя і вихователя 
відповідно. 

У 2020/2021 навчальному році безкоштовним підвезенням забезпечено 
93,2 відс. учнів, які проживають за межею пішохідної доступності. 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної 
середньої освіти у 2020 році департаментом освіти, науки та молодіжної 
політики придбано для закладів освіти області матеріальних цінностей на суму 
83,4 млн. грн., зокрема, 19 шкільних автобусів.  

Крім того, придбано спеціальне обладнання для дітей з вадами слуху і 
зору, які навчаються у Вигодській і Калуській спеціальних школах, на суму 
150,0 тис. гривень. Здійснено поставку та монтаж трьох STEM-лабораторій та 
45 навчальних кабінетів (біології, фізики, хімії, географії та математики), 
придбаних за кошти освітньої субвенції і обласного бюджету, на суму 
29786,8 тис. гривень.  

В області функціонує 77 закладів позашкільної освіти (профільні та 
комплексні). Всього позашкільною освітою в закладах позашкільної освіти 
охоплено 48092 дитини, що складає 30,2 відс. від загальної кількості учнів 
шкільного віку. 

Професійно-технічна освіта області є потужною системою як за своєю 
мережею, так і за напрямами підготовки. В області функціонує 20 закладів 
професійно-технічної освіти, з яких: 8 – фінансуються з бюджету м. Івано-
Франківська, 11 – з обласного бюджету і Коломийський навчальний центр при 
установі виконання покарань – з державного бюджету.  

Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти оголошена одним із пріоритетних напрямів роботи 
в галузі освіти. 

Відкрито дооблаштований навчально-практичний центр за професіями 
"Кравець. Закрійник. Вишивальник" на базі Центру професійно-технічної освіти 
№ 1 м. Івано-Франківська. Створено 2 навчально-практичні центри за професіями 
"Зварник. Електрогазозварник. Електрозварник ручного зварювання" на базі 
Вищого професійного училища № 21 м. Івано-Франківська та "Кухар. Кондитер" на 
базі Коломийського професійного ліцею сфери послуг. 
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Молодіжна та сімейна політика. На території області діяла обласна 
цільова соціальна програма "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки, на 
реалізацію якої в 2020 році виділено 339,0 тис. гривень. 

Спільно з інститутами громадянського суспільства протягом звітного 
періоду проведено ряд заходів, серед яких варто відзначити: брейн-ринг серед 
учнівської молоді Прикарпаття "Ігри інтелектів"; шкільний військово-
патріотичний табір "Український доброволець"; спортивні пригодницькі перегони 
"IF Race"; спортивно-патріотичний рейд "Незалежність"; серію молодіжних 
культурно-мистецьких майстер-класів "Світ повний можливостей"; молодіжні 
проєкти, спрямовані на виявлення і самореалізацію обдарованої молоді "15х4"; 
"Онлайн фестиваль "Єднання поколінь. Бойки""; захід з нагоди 155-річчя з дня 
народження Андрея Шептицького; тренінг з розвитку лідерських та 
комунікативних навичок молоді "Інста День у Сваричеві"; молодіжний героїко-
патріотичний захід "Історичні веломаршрути"; екологічний проєкт "Чисте 
довкілля-чисте сумління"; серія молодіжних проєктів "Безпечна поведінка"-
"Молодіжна зустріч з молитвою в дусі Тезе" та "Відповідальне батьківство". 

В області станом на 31.12.2020 року на обліку служб у справах дітей 
перебуває 1266 дітей, які мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, та 419 дітей, як такі, що опинились у складних 
життєвих обставинах.  

Функціонують 9 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 
60 дітей, 78 прийомних сімей, в яких виховується 136 дітей, 984 дитини 
влаштовано в сім’ї опікунів та піклувальників.  

На території області також проживають 6 вихованців двох дитячих 
будинків сімейного типу, 2 прийомні сім’ї (4 дитини), 3 дитини з сімей 
піклувальників, які прибули з тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції.  

Впродовж року в сім’ї громадян влаштовано під опіку/піклування 
112 дітей; створено 8 прийомних сімей (влаштовано 15 дітей); усиновлено 
13 дітей та створено 2 дитячі будинки сімейного типу, в якому виховується 
13 дітей. 

Впродовж 2020 року 137 дітям надано статус дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування. З них: 97 – влаштовано в сім’ї 
опікунів/піклувальників; 7 – у сім’ї громадян; 5 – усиновлено; 6 – у прийомні сім'ї; 
22 – у державні заклади (2 – у центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 
3 – у Надвірнянський будинок дитини, 6 – в ВПУ, 1 – у сім'ю патронатного 
вихователя, 10 – у Долинський обласний центр соціальної підтримки дітей та 
сімей "Теплий дім" Івано-Франківської обласної ради). 

З метою соціальної реабілітації дітей, які потрапили у складні життєві 
обставини, в області збережено мережу закладів соціального захисту для дітей: 
Обласний (м. Івано-Франківськ) та Міжрегіональний (с. Мединя Івано-
Франківського району) центри соціально-психологічної реабілітації дітей (на 
30 місць кожний, термін перебування дітей до 9 місяців). В даних закладах за 
звітний період 151 дитина отримала допомогу. 

На даний час у Івано-Франківському обласному центрі соціальної 
підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради працює відділення 
термінового влаштування дітей. За звітний період у Центрі перебувало 37 дітей. 
Строк перебування дитини у відділені становить до трьох місяців (строк може 
бути продовжений, але не більше як на дев'ять місяців загального строку). 

У центрі уваги перебуває питання забезпечення дітей житлом. 
У 2020 році на придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам з їх числа з державного бюджету виділено 
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кошти у сумі 7941,5 тис. грн. на виплату грошової компенсації з метою 
придбання житла для 19 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа. 

Культура. Впродовж звітного періоду в області реалізовувались 
7 регіональних цільових та обласних програм у сфері культури: "Культура Івано-
Франківщини" на 2016-2020 роки; "Теплий заклад культури Прикарпаття" на 
2016-2020 роки; "Духовне життя" на 2016-2020 роки; "Просвіта ХХІ століття" на 
2017-2021 роки; "Відродження Галича як давньої столиці України" на  
2017-2021 роки"; "Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя 
Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки", "Цільова програма протипожежного 
захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального 
захисту на 2018-2021 роки". На їх реалізацію спрямовано 7528,6 тис. грн., 
фактично профінансовано 7512,8 тис. гривень. У 218 закладах культури області 
проведено ремонтні роботи на суму 14900,0 тис. гривень.  

Основна увага приділялася роботі зі збереження регіональних традицій, 
утримання й модернізації мережі закладів культури, розвитку й популяризації 
української культури та підвищення творчого потенціалу колективів і жителів 
краю. У зв’язку із карантинними обмеженнями ряд культурно-мистецьких заходів 
за звітний період не було проведено.  

Фізична культура та спорт. У 2020 році тривала реалізація обласної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на  
2017-2021 роки (зі змінами), затвердженої рішенням обласної ради від 
23.12.2016 № 404-12/2016. 

Впродовж 2020 року в області проведено 233 регіональні спортивні 
заходи серед різних вікових груп. У зв’язку із запровадженням карантинних 
заходів, кількість змагань скоротилася на 183 заходи порівняно з 2019 роком. 
Загалом у заходах регіонального рівня взяли участь 8841 учасник (у 2019 – 
2019). 1531 спортсмен області взяв участь у 150 всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях та навчально-тренувальних зборах. 

На змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів спортсменами 
області здобуто 360 нагород різного ґатунку, з яких 111 – золотих, 126 – срібних, 
123 – бронзових нагороди. 78 спортсменів з інвалідністю представляли область 
на 25 національних та міжнародних змаганнях, де здобули 22 – золоті,  
8 – срібних та 2 – бронзові нагороди. 

Івано-Франківським регіональним центром з фізичної культури та спорту 
інвалідів "Інваспорт" та обласною дитячо-юнацькою спортивною школою 
інвалідів проведено 11 обласних змагань, у яких взяли участь 104 спортсмени 
різних нозологій та відповідно 48 навчально-тренувальних зборів, де взяли 
участь 123 спортсмени з інвалідністю. У рамках Всеукраїнської спартакіади 
"Повір у себе" 4 спортсмени з інвалідністю взяли участь у 2 Всеукраїнських 
заходах, де здобули 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі. Крім цього, в рамках 
зазначеної спартакіади проведено 1 обласне змагання, в якому взяли участь 
13 спортсменів з особливими потребами.  

У 2020 році обласним, районними та міськими центрами з фізичного 
здоров’я населення "Спорт для всіх" проведено 160 змагань, у яких взяли 
участь понад 10 тисяч учасників.  

Тривало зміцнення матеріально-технічної бази галузі, зокрема, за рахунок 
різних джерел фінансування зведено 23 майданчики зі штучним покриттям та 
антивандальним обладнанням, у 2019 році – 24 майданчики.  

Завершився капітальний ремонт стадіону спорткомплексу ім. Гемби А. П. 
Національного технічного університету нафти і газу із встановленням сучасного 
покриття та легкоатлетичних секторів. Триває реконструкція трамплінів у селищі 
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Ворохта, будівництво КП Поляницької сільської ради "Спортивний біатлонний 
комплекс" та спортивного комплексу в селищі Брошнів-Осада. 

Продовжують свою діяльність Івано-Франківська обласна комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту, яка розвиває 
6 відділень з наступних видів спорту: стрибки на лижах з трампліна, лижне 
двоборство, гірськолижний спорт, сноуборд, хокей з шайбою, спортивне 
орієнтування, а також Івано-Франківські дитячо-юнацькі спортивні школи № 1 та 
№ 2. 

Зростає динаміка фінансування галузі з обласного бюджету, зокрема у 
2019 році було виділено 46237,1 тис. грн., а у 2020 – 61569,8 тис. гривень. 

Ринок праці. За результатами обстеження робочої сили у 2020 році 
кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 548,8 тис. осіб, що на 
26,3 тис. осіб менше в порівнянні з відповідним періодом 2019 року. При цьому, 
рівень зайнятості цієї категорії населення зменшився на 2,5 відс. і склав 
54,1 відсотка. 

Кількість безробітного населення у віці 15-70 років (за методологією 
Міжнародної організації праці) за 2020 рік порівняно з відповідним періодом 
2019 року збільшилася на 5,9 тис. осіб і становила 50,5 тис. осіб. Рівень 
безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією МОП, 
склав 7,2 відс. (за 2019 рік – 8,4 відс.). 

Для покращення відповідних показників та досягнення очікуваних 
результатів впродовж 2020 року проводилася робота по виконанню заходів 
програми зайнятості населення області, зокрема, щодо розширення сфери 
застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у 
створенні нових робочих місць; підвищення професійного рівня та 
конкурентоспроможності економічно активного населення; підвищення 
мобільності робочої сили на ринку праці та сприяння зайнятості громадян, які 
потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на 
ринку праці.  

Співвідношення чисельності осіб, прийнятих на роботу на створені нові 
робочі місця та чисельності осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в організації 
виробництва і праці, становить 199,1 відсотка. За цим показником область 
займає 11 позицію серед адміністративно-територіальних одиниць України. 

З метою забезпечення ефективної зайнятості громадян та соціального 
захисту від безробіття, покращення ситуації на ринку праці службою зайнятості 
вживались відповідні заходи. 

Проводилась і продовжується системна інформаційно-роз’яснювальна 
робота з роботодавцями, спрямована на формування їх соціальної 
відповідальності та реалізацію соціальної політики в нових економічних умовах. 
Упродовж 2020 року проведено 15 засідань круглих столів, 6 скайп-конференції, 
94 онлайн-співбесіди, 182 семінари та вебінари, 2 наради, в яких взяли участь 
1,9 тис. роботодавців та їх представників. Під час цих заходів акцентувалась 
увага роботодавців на створенні нових робочих місць, насамперед в сільській 
місцевості, з гідними, легальними умовами праці та високим рівнем заробітної 
плати, зокрема для соціально вразливих верств населення. Висвітлювались 
можливості служби зайнятості щодо забезпечення їх необхідними працівниками 
та економічні стимули, передбачені законодавством для працевлаштування 
безробітних.  

Для виявлення і прогнозування обсягів зареєстрованого ринку праці 
області, вивчення в професійно-кваліфікаційному розрізі поточної та 
перспективної потреби в кадрах проведено 5,3 тис. зустрічей з роботодавцями, 
в тому числі 458 робочих зустрічей в територіальних громадах. 
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Використовувались механізми економічного стимулювання роботодавців 
до створення нових робочих місць. Із здійсненням компенсації витрат 
роботодавцям відповідно до статті 26 та частини другої статті 27 Закону України 
"Про зайнятість населення" на нові робочі місця працевлаштовано 
603 безробітні громадяни, із них 55,4 відс. безробітні, які проживають в сільській 
місцевості. 

Впродовж 2020 року 36 осіб отримали одноразову виплату допомоги по 
безробіттю для організації підприємницької діяльності та за сприяння служби 
зайнятості започаткували власну справу.  

Задля зменшення професійно-кваліфікаційної диспропорції попиту і 
пропозиції робочої сили організовано професійну підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації 5,6 тис. осіб з числа безробітних. 

З метою збереження робочих місць, трудового потенціалу та запобігання 
збільшенню обсягів безробіття, сприяння у провадженні підприємницької 
діяльності службою зайнятості проводилась робота щодо надання суб’єктам 
малого та середнього підприємництва, фізичним особам-підприємцям, в тому 
числі тим, які здійснюють свою діяльність в сільській місцевості, допомоги по 
частковому безробіттю на період карантину. За період з початку дії відповідної 
норми Закону (28.04.2020) по 31.12.2020 року для 1585 роботодавців області 
прийнято позитивні рішення щодо виплати цього виду допомоги 
9466 працівникам. Також допомогу по частковому безробіттю на період 
карантину отримали 8276 фізичних осіб-підприємців, які не використовують 
працю найманих працівників.  

Відповідно до Закону України № 1071-IX "Про соціальну підтримку 
застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", який набрав чинності з 
10.12.2020 року, службою зайнятості області прийнято позитивні рішення щодо 
надання 372 суб’єктам господарювання (юридичним особам) коштів для 
виплати одноразової матеріальної допомоги в період обмежувальних 
протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19) 6603 найманим працівникам.  

Оплата праці. Одним з пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої 
влади є суттєве підвищення рівня заробітної плати та погашення заборгованості 
з її виплати. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих в 
економіці області, у 2020 році склала 9980,0 грн., що на 13,2 відс. більше в 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  

Впродовж 2020 року виплачено понад 28,5 млн. грн. заборгованої 
заробітної плати. Станом на 01.01.2021 року сума заборгованості із заробітної 
плати складає 34,5 млн. грн., в тому числі на економічно активних 
підприємствах області – 26,7 млн. гривень. 

Соціальний захист населення. Загальна кількість отримувачів 
державних соціальних виплат складає понад 114 тис. сімей, з них: державну 
допомогу сім’ям з дітьми отримували 40,2 тис. сімей; малозабезпеченим 
сім’ям – 15,9 тисяч; особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю – 
18,6 тисяч; особи, які проживають разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу – 3,5 тисяч; тимчасова державна допомога дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 0,21 тис. осіб; допомогу на дітей, 
які виховуються у багатодітних сім’ях – 8,2 тисяч, державна соціальна допомога 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове 
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забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім’ям за 
принципом "гроші ходять за дитиною" – 0,1 тис. осіб, допомога особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю та державна соціальна 
допомога на догляд – 9,6 тисяч, тимчасова допомога непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 
2,7 тисяч, компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-
річного віку – 15,0 тис. осіб. 

На обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту 
населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст 
обласного значення перебувають 3829 внутрішньо переміщених осіб (1857 осіб 
працездатного віку, 978 дітей, 186 осіб з інвалідністю, 808 пенсіонерів). 

Станом на 01.01.2021 року на обліку в Єдиному державному авто-
матизованому реєстрі пільговиків перебували 255,9 тис. осіб, які мають право 
на пільги. Для виплати пільг на житлово-комунальні послуги, придбання 
твердого палива та скрапленого газу з державного бюджету профінансовано 
298,3 млн. гривень.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
28.12.2016 № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам 
(курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти" забезпечується 
перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних 
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів. На ці цілі 
профінансовано майже 13,8 млн. гривень. 

З обласного бюджету за 2020 рік для здійснення додаткових виплат 
ветеранам національно-визвольних змагань ОУН-УПА профінансовано 1,1 млн. 
гривень. 

За кошти державного та обласного бюджетів забезпечено путівками на 
санаторно-курортне лікування 1285 громадян пільгових категорій, а саме: 
143 ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність законів України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви 
нацистських переслідувань"; 565 осіб з інвалідністю; 31 особа, що супро-
воджувала осіб з інвалідністю І групи; 61 ветеран національно-визвольних 
змагань, активіст ветеранського руху ОУН-УПА, реабілітованих та політв’язнів, 
296 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; 189 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи категорії 1. 

У рамках виконання обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки впродовж 2020 року: 
виплачено одноразову грошову допомогу на лікування та вирішення 
невідкладних соціально-побутових питань 1251 жителю області на суму 
5565,30 тис. грн.; проведено поточні ремонти в інтернатних закладах області на 
загальну суму 8161,34 тис. грн.; здійснено заходи з енергозбереження в 
Погонянському психоневрологічному інтернаті на суму 99,80 тис. грн.; 
проведено додаткові виплати 224 ветеранам визвольних змагань за рахунок 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у загальній сумі 1144,60 тис. 
грн., надано допомогу 43 мешканцям області, яким виповнилось 100 і більше 
років – на суму 430,0 тис. грн. та 2 сім’ям, в яких народилось троє і більше 
дітей – на суму 150,0 тис. гривень. 
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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 у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення (зі змінами) від 06.06.2014 № 1259-28/20, за 2020 рік проведено 
виплати: 591 постраждалому учаснику АТО/ООС та членам їх сімей – на 
загальну суму 3048,4 тис. грн.; матеріальна допомога сім’ям учасників 
АТО/ООС, які померли після демобілізації – 25 сім’ям на загальну суму 
250,0 тис. грн.; 190 особам з числа сімей загиблих під час участі в АТО/ООС у 
зв’язку із втратою годувальника – на загальну суму 1115,0 тис. грн.; матеріальна 
допомога сім’ям загиблих під час проведення АТО/ООС до роковин трагедії – 
5 сім’ям на загальну суму 135,0 тис. грн.; матеріальна допомога сім’ям у зв’язку 
з втратою члена сім'ї, смерть якого пов’язана з участю в АТО/ООС – 8 сім’ям на 
загальну суму 325,0 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) – 71 сім’ї на загальну 
суму 1801,9 тис. грн.; здійснено перевезення учасників масових акцій 
громадського протесту, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих у зв’язку з 
відзначенням державних свят, пам’ятних дат (80,0 тис. грн.). 

Укладено договори із санаторно-курортними закладами на відшкодування 
оплати послуг з оздоровлення для 23 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 антитерористичній 
операції та Операції Об'єднаних Сил в районах їх проведення, які потребували 
оздоровлення. 

Пенсійне забезпечення. Станом на 01.01.2021 року органи Пенсійного 
фонду України в області облікували 343,93 тис. одержувачів пенсій (на 
01.01.2020 рік – 350,11 тис.). 

Впродовж 2020 року призначено 10,01 тис. нових пенсій (за 2019 рік –
12,11 тис.) та проведено 27,66 тис. перерахунків (за 2019 рік – 22,72 тисячі). 
Призначено 143 пенсії за особливі заслуги перед Україною. 

У 2020 році органами Пенсійного фонду України на виконання 
законодавчих актів та урядових рішень здійснено ряд перерахунків пенсій, 
внаслідок чого середній розмір пенсій в області збільшився з 2644,99 грн. на 
01.01.2020 року до 3032,47 грн. на 01.01.2021 року, або на 14,0 відсотків. 

На виплату пенсій та допомоги у 2020 році спрямовано 12521,2 млн. 
гривень. Своєчасність виплати пенсій забезпечена надходженнями від 
платників області та коштами державного бюджету.  

До бюджету Пенсійного фонду України в області з усіх джерел 
фінансування у 2020 році надійшло 12380,7 млн. грн., що на 1196,2 млн. грн. 
або на 10,7 відс. більше у порівнянні з 2019 роком.  

У структурі доходів 39,6 відс. або 4897,9 млн. грн. складають власні 
надходження, отримані з джерел в області. До попереднього року надходження 
зросли на 379,5 млн. грн. або на 8,4 відсотка.  
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У 2020 році органами Пенсійного фонду України в області впроваджені 
нові форми і способи обслуговування громадян, яке здійснюється у 17 сервісних 
центрах органів Пенсійного фонду та у 23 територіальних громадах і 1 центрі 
надання адміністративних послуг. Впродовж року у сервісних центрах надано 
230,9 тис. послуг, в тому числі 43,5 тис. консультацій щодо пенсійного забез-
печення. 

Розвивається напрямок надання жителям області пенсійних послуг за 
допомогою електронних сервісів Пенсійного фонду України. До вебпорталу 
Пенсійного фонду підключено 54,5 тис. осіб. Реалізовано проєкт "Автоматичне 
призначення пенсії" та "Е-пенсія", що дозволяють звертатися за призначенням 
пенсії та подавати документи в електронному вигляді. Сервісом "Автопенсія" 
скористались 162 особи, а сервісом "Е-пенсія" – 642 особи. Працює також 
мобільний додаток "Пенсійний фонд", функціонує електронний сервіс – 
"Електронна трудова книжка". Через вебпортал Пенсійного фонду України 
можливо також скористатися послугою "Пенсійний калькулятор", кабінетом 
страхувальника (роботодавця), отримати довідки про розмір пенсії, відомості із 
системи персоніфікованого обліку, здійснити запис на прийом до посадових осіб 
Фонду, надіслати звернення, переглянути складові призначеної пенсії, 
проконтролювати роботодавця щодо розміру заробітної плати та сплачених 
страхових внесків, розрахувати свій страховий стаж тощо. 

Розвиток гірських територій. Сприяння розвитку гірських територій 
виступає пріоритетом регіональної політики та Стратегії розвитку Івано-
Франківської області на 2021-2027 роки щодо поліпшення якості життя та 
економічного благополуччя населення, що на них проживає, зміцнення місцевої 
економіки та громад, збереження природних цінностей та культурної спадщини, 
розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва. 

На сьогодні із 804 населених пунктів області – 240 розташовані саме у 
гірській місцевості, де проживає майже 30,0 відс. населення.  

На підтримку та забезпечення розвитку гірських територій, відновлення 
інфраструктури, популяризації туристичного потенціалу, культурної спадщини та 
традиційних ремесел спрямована Державна програма розвитку регіону 
Українських Карпат на 2020-2022 роки. Проте у 2020 році на реалізацію заходів 
державної програми не було передбачено коштів у державному бюджеті.  

При відсутності фінансування державної програми, використовуючи 
існуючі механізми та інструменти, вжито низку першочергових заходів для 
сталого розвитку гірських територій, зокрема: 

в галузі інфраструктури: 
проводились роботи з будівництва та капітального ремонту 3 мостових 

переходів на автомобільних дорогах Р-24, Т-09-09 на території Ворохтянської 
селищної ради та Косівського району (с. Рожнів, с. Стопчатів); 

здійснювались капітальні та поточні ремонти на 5 ділянках автомобільних 
доріг загального користування державного значення Р-62 Криворівня-Чернівці, 
Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна, Н-
09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів; 

у галузі туризму та рекреації: 
забезпечено реалізацію 9 грантових проєктів, а саме: "Світ карпатських 

розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат", "52 способи життя в 
Карпатах: відродження традиційної культури праці", "Підтримка розвитку 
системи географічних зазначень в Україні", "Розвиток транскордонного 
співробітництва для популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини 
на прикордонній території Румунії і України", "Bike AcceNT: велосипедна 
доступність об’єднує території", "Карпатська бджола – спільні заходи для 
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збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському 
прикордонні", "Транскордонна стежка дерев’яної архітектури – шанс зберегти 
унікальну спадщину польсько-української прикордонної культурної спадщини", 
"Шлях волоської культури на українсько-польському прикордонні", "Розвиток 
сталого туризму в природоохоронних територіях Карпат". Результатом 
реалізації цих проєктів стане створення нових туристичних продуктів, пов’язаних 
зі спадщиною, велотуризмом, етнотуризмом тощо; 

прознаковано 4 туристичні маршрути, зокрема, "Лисина Космацька", 
еколого-пізнавальна стежка "Хребтом Карматура", "Надвірнянський нафтовий 
шлях", маршрут "село Зелена-г. Чортка-г. Лускавець-село Пасічна"; 

облаштовується кемпінгове наметове містечко "Байки Бойка" на території 
Витвицької громади; 

здійснюються заходи щодо відновлення вузькоколійної залізниці від 
селища Брошнів-Осада до села Осмолода; 

проведено 204 заходи, спрямовані на збереження та популяризацію 
туристичних локацій найвіддаленіших гірських населених пунктів краю;  

у галузі природно-заповідних територій: 
встановлено альтанки, вказівники, інформаційні стенди в зонах 

відпочинку на територіях Карпатського національного природного парку, 
національного природного парку "Гуцульщина", Верховинського національного 
природного парку; 

розпочато будівництво двох туристичних притулків у Шешорському та 
Старокутському природоохоронному науково-дослідному відділенні національ-
ного природного парку "Гуцульщина"; 

облаштовано місце для паркування автомобілів і впорядковується 
маршрут на гору Хом’як, розпочато ремонт дороги на водоспад Гук на території 
Карпатського національного природного парку. 

У рамках реалізації проєкту секторальної бюджетної підтримки 
"Карпатська мережа регіонального розвитку" 12 карпатських громад, як 
переможці конкурсного відбору, отримали кошти на реалізацію проєктів у 
2020 році на загальну суму 2,5 млн. гривень. 

Для наближення базових адміністративних послуг до громадян, що 
мешкають в гірських населених пунктах розширюється мережа ЦНАПів, а саме 
вони діють у 7 районних центрах та 2 містах обласного значення, що 
відносяться до гірських територій, а також у Старобогородчанській, 
Печеніжинській, Витвицькій, Ланчинській, Брошнів-Осадській, Дзвиняцькій, 
Матеївецькій, Долинській, Поляницькій громадах.  

Створення умов для подальшого комплексного і сталого розвитку гірських 
територій здійснюватиметься шляхом раціонального і не виснажливого 
природокористування, розвитку традиційних видів господарської діяльності 
лісового та сільського господарства через запровадження природозберігаючих 
інноваційних технологій, а також екологічно безпечних видів промислової 
діяльності, включаючи переробку місцевих сировинних ресурсів, розвиток 
альтернативної енергетики; підвищення рівня використання рекреаційного, 
туристичного та людського потенціалу, транскордонного та міжрегіонального 
співробітництва. 

Розвиток громад. На виконання доручень Уряду щодо впровадження 
реформи децентралізації влади облдержадміністрацією спільно з експертами, 
науковцями, представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого 
самоврядування, депутатами усіх рівнів проведено роботу щодо актуалізації 
Перспективного плану формування територій громад області.  
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Для формування ефективного місцевого самоврядування, злагодженого 
управління процесами та територіями, усунення дисбалансу економічних і 
соціальних показників, надання населенню якісних публічних послуг облдерж-
адміністрацією напрацьовано пропозиції щодо формування адміністративно-
територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, які подано на 
розгляд Кабінету Міністрів України.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 714-р 
затверджено адміністративні центри та території територіальних громад Івано-
Франківської області, яким передбачено утворення 62 спроможних тери-
торіальних громад (додатково передбачено функціонування окремої 
Підгайчиківської сільської територіальної громади Коломийського району), з 
яких 15 громад з високим рівнем спроможності, 47 громад з середнім рівнем 
спроможності, з низьким рівнем спроможності – жодної, відповідно до Методики 
формування спроможних територіальних громад. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX 
"Про утворення та ліквідацію районів", на субрегіональному рівні в області 
утворено 6 районів:  

Верховинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу 
Верховина) у складі територій Білоберізької сільської, Верховинської селищної, 
Зеленської сільської громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Івано-Франківський район (з адміністративним центром у місті Івано-
Франківськ) у складі територій Більшівцівської селищної, Богородчанської 
селищної, Букачівської селищної, Бурштинської міської, Галицької міської, 
Дзвиняцької сільської, Дубовецької сільської, Єзупільської селищної, 
Загвіздянської сільської, Івано-Франківської міської, Лисецької селищної, 
Обертинської селищної, Олешанської сільської, Рогатинської міської, 
Солотвинської селищної, Старобогородчанської сільської, Тисменицької міської, 
Тлумацької міської, Угринівської сільської, Ямницької сільської громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України;  

Калуський район (з адміністративним центром у місті Калуш) у складі 
територій Болехівської міської, Брошнів-Осадської селищної, Верхнянської 
сільської, Вигодської селищної, Витвицької сільської, Войнилівської селищної, 
Долинської міської, Дубівської сільської, Калуської міської, Новицької сільської, 
Перегінської селищної, Рожнятівської селищної, Спаської сільської громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Коломийський район (з адміністративним центром у місті Коломия) у 
складі територій Гвіздецької селищної, Городенківської міської, Заболотівської 
селищної, Коломийської міської, Коршівської сільської, Матеївецької сільської, 
Нижньовербізької сільської, Отинійської селищної, Печеніжинської селищної, 
Підгайчиківської сільської, П’ядицької сільської, Снятинської міської, 
Чернелицької селищної громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Косівський район (з адміністративним центром у місті Косів) у складі 
територій Косівської міської, Космацької сільської, Кутської селищної, 
Рожнівської сільської, Яблунівської селищної громад, затверджених Кабінетом 
Міністрів України; 

Надвірнянський район (з адміністративним центром у місті Надвірна) у 
складі територій Ворохтянської селищної, Делятинської селищної, Ланчинської 
селищної, Надвірнянської міської, Пасічнянської сільської, Переріслянської 
сільської, Поляницької сільської, Яремчанської міської громад, затверджених 
Кабінетом Міністрів України. 

25.10.2020 року в Україні вперше відбулися місцеві вибори на новій 
територіальній основі, що вже є результатом реалізації реформи децентра-
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лізації, яку було розпочато п’ять років тому. В області вперше обрали голів усіх 
62 територіальних громад (відповідно до нового адміністративно-територіаль-
ного устрою). 

В області триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну 
власність територіальних громад. На виконання Закону України від 
17.11.2020 №1009-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій" та доручення Прем’єр-
міністра України Дениса Шмигаля від 18.12.2020 № 49518/14/1-20 щодо 
передачі об’єктів спільної власності територіальних громад району у комунальну 
власність територіальних громад, територіальними громадами області вже 
прийняті рішення про взяття на баланс 99,0 відс. об’єктів, які потрібно буде 
фінансувати з бюджетів територіальних громад.  

Податково-бюджетна політика. За підсумками 2020 року до зведеного 
бюджету області надійшло з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 
13913,5 млн. гривень. 

Фактично надходження до місцевих бюджетів (без урахуванням 
міжбюджетних трансфертів) склали 7084,8 млн. грн., з яких до загального 
фонду – 6422,5 млн. грн., спеціального фонду – 622,3 млн. гривень. У порівнянні 
з 2019 роком доходи зросли на 3,9 відс. або на 269,0 млн. гривень. 

Виконання затверджених планових показників з урахуванням змін по 
доходах загального фонду місцевих бюджетів склало 92,2 відс. або зведений 
бюджет області недоотримав 544,1 млн. грн., зокрема найбільше з податку на 
доходи фізичних осіб – 90,2 відс. (- 449,0 млн. грн.), єдиному податку – 
92,6 відс.(- 60,5 млн. грн.), рентній платі за користування надрами для 
видобування нафти, природного газу та газового конденсату – 73,0 відс.  
(- 26,4 млн. грн.). 

З державного бюджету за 2020 рік місцеві бюджети області отримали 
трансфертів у сумі 6823,6 млн. грн., що складає 44,9 відс. у загальному обсязі 
видатків. 

Видатки зведеного бюджету області за 2020 рік склали 15203,7 млн. грн., 
з яких на галузь "Освіта" спрямовано 7132,6 млрд. грн. або 46,9 відс. від 
загального обсягу, "Охорона здоров’я" – 1353,9 млрд. грн. (8,9 відс.), 
"Соціальний захист та соціальне забезпечення" – 523,3 млрд. грн. (3,4 відс.). 

Капітальних видатків в цілому по області за 2020 рік проведено у сумі 
2699,1 млн. грн., що менше в порівнянні з 2019 роком на 8,7 відсотка.  

Станом на 01.01.2021 року (за оперативними даними) величина податко-
вого боргу за податковими зобов’язаннями (без врахування боргу підприємств, 
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або судом прийнято 
рішення про призупинення стягнення) до зведеного бюджету становила 
1101,5 млн. гривень.  

За січень-грудень 2020 року податковий борг за податковими зобов’язан-
нями в цілому по області скорочено на 2238,8 млн. грн. або на 67,0 відсотки.  

Податковий борг до державного бюджету в цілому по області скорочено 
на 2514,1 млн. грн. і станом на 01.01.2021 року його величина становила 
531,1 млн. гривень.  

Значне скорочення податкового боргу до державного бюджету 
забезпечено, насамперед, за рахунок повного погашення ПАТ "Укрнафта" боргу 
з рентної плати за користування надрами для видобутку вуглеводнів, який 
обліковувався в ГУ ДПС в Івано-Франківській області, в результаті проведених 
розрахунків згідно постанови КМУ від 03.12.2020 № 1195 "Деякі питання 
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реалізації заходів, передбачених пунктами 31-33 статті 14 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"". 

Заборгованість за податковими зобов’язаннями зі сплати податків і 
зборів, які зараховуються до місцевих бюджетів, за січень-грудень 2020 року 
зросла на 275,2 млн. грн. або на 93,3 відс. і станом на 01.01.2021 року в цілому 
по області становить 570,4 млн. гривень.  

Найбільший приріст боргу відбувся по податках на майно (земельний 
податок, орендна плата, податок на нерухоме майно ) – на 222,8 млн. гривень. 
Питома вага майнових податків складає 76,2 відс. або 434,5 млн. грн. у 
загальній величині податкового боргу до місцевих бюджетів. 

Так, юридичні особи не сплатили 392,2 млн. грн. земельного податку, 
орендної плати та податку на нерухоме майно, що на 243,9 млн. грн. більше, ніж 
на початок 2020 року. При цьому, 87,8 відс. становить заборгованість 
АТ "Оріана" (м. Калуш) – 243,4 млн. грн., ТОВ "Оріана-Еко" (м. Калуш) – 
92,5 млн. грн. та ВАТ "Коломиясільмаш" (м. Коломия) – 8,4 млн. гривень. 

По ТОВ "Оріана-Еко", АТ "Оріана" та ВАТ "Коломиясільмаш" 
виставляються інкасові доручення на рахунки боржників, проте кошти в рахунок 
погашення податкового боргу у 2020 році не поступали. Івано-Франківським 
окружним адміністративним судом відмовлено у позові Головному управлінню 
Державної податкової служби в області щодо накладення арешту на рахунки 
ТОВ "Оріана". На майно ТОВ "Оріана-Еко" накладено арешт згідно з рішенням 
суду. 

Крім цього, АТ "Оріана" та ВАТ "Коломиясільмаш" включені до переліку 
підприємств, по яких розпочато приватизацію згідно з Законом України від 
18.01.2018 № 2269-VIII "Про приватизацію державного та комунального майна". 

Також, згідно наказів Фонду державного майна України прийнято рішення 
про приватизацію ДП "Івано-Франківський комбінат КХП" (м. Івано-Франківськ) – 
борг 1,1 млн. грн. та ДП "ІФКЗЗ" (м. Івано-Франківськ) – борг 6,0 млн. гривень. 
Керівники (в. о. керівників) цих підприємств неодноразово були заслухані на 
засіданні обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат. 

Фізичні особи заборгували до місцевих бюджетів 42,3 млн. грн. по сплаті 
майнових податків.  

Слід відмітити, що у грудні 2020 року в результаті реалізації Закону 
України від 04.12.2020 № 1072-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період 
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в цілому по Головному 
управлінню Державної податкової служби в Івано-Франківській області в 
автоматичному режимі списано податковий борг більше 175 тисячам платникам 
податків на загальну суму 45,1 млн. гривень. 

Зокрема, по податках і зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів, у 
грудні 2020 року списано 44,1 млн. грн. податкового боргу, в тому числі по 
майнових податках – 41,3 млн. гривень.  

У 2020 році також зріс борг з акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгiвлi підакцизних товарів на 42,9 млн. грн., в тому 
числі по ПП "Енерготрейд-ресурс" – на 42,6 млн. гривень. Платник не сплатив 
донараховані грошові зобов’язання. В даний час за касаційною скаргою 
ПП "Енерготрейд-ресурс" судову справу про скасування донарахованих 
грошових зобов’язань повернуто до суду першої інстанції на новий розгляд.  
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Протягом 2020 року Головним управлінням Державної податкової служби 
в області у відповідності до вимог Податкового кодексу України боржникам 
надіслано 9280 податкових вимог про необхідність погашення податкового 
боргу. До адміністративного суду направлено 184 адміністративних позови 
щодо звернення стягнення на активи боржників-фізичних осіб через органи 
Державної виконавчої служби на суму 36,3 млн. грн., 182 звернення щодо 
надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення 
готівкових (безготівкових) коштів боржників на загальну суму 140,7 млн. грн., 
9 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок 
заставленого майна боржників на суму 2,4 млн. грн., 3 позови про накладення 
арешту на кошти боржників у відповідності до підпункту 20.1.33 пункту 
20.1 статті 20 Податкового кодексу України.  

В результаті реалізації заходів із погашення податкового боргу у 
2020 році до зведеного бюджету надійшло 4069,0 млн. грн., в тому числі до 
місцевих бюджетів – 39,0 млн. гривень. Зокрема, за рахунок застосованих 
заходів стягнення (виставлення інкасових доручень, вилучення готівки, продаж 
майна) надійшло 5,3 млн. гривень. За виконавчими документами стягнуто 
1,8 млн. грн. податкового боргу. Поступлення від сплати розстрочених 
податкових зобов’язань (податкового боргу) склали 5,9 млн. гривень. Крім цього, 
до спеціального фонду державного бюджету надійшло 3957,9 млн. грн. 
податкового боргу ПАТ "Укрнафта" в результаті проведених розрахунків згідно 
постанови КМУ від 03.12.2020 № 1195 "Деякі питання реалізації заходів, 
передбачених пунктами 31-33 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2020 рік". 

Інвестиційна діяльність. З метою стимулювання процесу залучення 
іноземних інвестицій в економіку області проводилась робота щодо підготовки 
інвестиційних продуктів та реалізації заходів з формування сприятливих умов 
для діяльності іноземних інвесторів. 

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих 
іноземних інвестицій станом на 31.12.2020 року становив 524,8 млн. дол. США 
(більше на 2,5 відс. обсягів інвестицій на початок 2020 року), що у розрахунку на 
одну особу склало 384,6 дол. США (більше на 2,9 відс. обсягів інвестицій на 
початок 2020 року). У зв’язку із зміною методології розрахунку показників 
прямих іноземних інвестицій, що застосовується Національним банком України 
(враховуються дані щодо реінвестованих доходів підприємств реального 
сектору), зазначені показники суттєво змінилися.  

З метою підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про 
інвестиційні пропозиції регіону здійснювалось оновлення бази даних 
інвестиційних проєктів, вільних об’єктів нерухомості (земельні ділянки, 
виробничі площі, об’єкти незавершеного будівництва) відповідно до стандартів 
залучення та супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні, які 
розроблено Мінекономрозвитку та Офісом із залучення та підтримки інвестицій. 

Відповідно до регіональної цільової Програми сприяння залученню 
інвестицій в економіку області на 2016-2020 роки здійснювались заходи з метою 
формування сталого позитивного іміджу області як відкритої та перспективної 
для інвестування. 

Івано-Франківською облдержадміністрацією спільно з канадським 
Проєктом міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" 
(ПРОМІС) створено інвестиційний портал Івано-Франківської області (на даний 
час працює в тестовому режимі). На інвестиційному веб-порталі розміщена 
інформація про економічний та інвестиційний потенціал регіону, пріоритетні для 
інвестування галузі, актуальні матеріали для започаткування бізнесу 
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інвестором. Основним елементом порталу є інвестиційна онлайн-карта регіону з 
відображенням пропозицій для інвестування та наявної інфраструктури. 

19.05.2020 року між управлінням міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій, управлінням інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації та громадською організацією 
"НАШ ЗАХІД" відбулося підписання Меморандуму щодо розробки ефективних 
інвестиційних пропозицій задля розвитку місцевих громад Прикарпаття. Метою 
якого є розкриття інвестиційного потенціалу місцевих громад Івано-Франківської 
області за допомогою інвестиційної онлайн-платформи "Інвестор для громади" 
https://i4com.org, інвестиційного порталу області http://invest.if.gov.ua та інших 
ресурсів. Інвестори матимуть змогу в пошуковій системі онлайн-платформи 
знайомитися з інвестиційними пропозиціями наших громад з будь-якої точки 
світу. 

У січні-грудні 2020 року підприємствами та організаціями області за раху-
нок усіх джерел фінансування освоєно 5408,8 млн. грн. капітальних інвестицій, 
що на 39,0 відс. менше від обсягу відповідного періоду 2019 року. У розрахунку 
на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 3953,9 гривень. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають 
власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 55,0 відс. 
загального обсягу, та кошти населення на будівництво житла – 16,6 відсотка. 
Частка інвестицій, профінансованих з державного та місцевих бюджетів, 
становила 21,6 відсотка. 

Науково-технічна та інноваційна діяльність. Важливими складовими 
інноваційної інфраструктури є науковий парк "Прикарпатський університет", 
наукове містечко "Нова енергія", інноваційний центр "Промприлад. Реновація", 
Проектно-освітній центр розвитку інновацій та інвестицій в регіоні "Агенти змін", 
громадська організація "Івано-Франківська обласна організація Товариства 
винахідників і раціоналізаторів України".  

Науковці Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу спільно з партнерами з Технічного університету Клуж-Напока, 
Університетського центру в Бая-Маре (Румунія), Технічного університету в 
Кошице (Словаччина) працюють в напрямку реалізації проєкту "EnyMSW" 
("Відновлення енергії з твердих побутових відходів з використанням технологій 
теплового перетворення в транскордонному регіоні"), який передбачає 
застосовування термічної обробки твердих побутових відходів для підвищення 
енергоефективності та ліквідації звалищ. 

За участю керівництва облдержадміністрації, ДВНЗ "Івано-Франківський 
національний медичний університет" проведено IV Міжнародний медичний 
науково-практичний форум "Медицина України – європейський вибір"  
(27-28.02.2020 року), на якому обговорено актуальні питання організації надання 
первинної медичної допомоги, сімейної медицини в контексті європейського та 
світового досвіду.  

З метою подальшого відновлення незадіяних площ, із залученням понад 
5,0 млн. дол. США інвестиційних коштів, у лютому 2020 року ТОВ "Промприлад. 
Холдинг" викупив контрольний пакет акцій ПрАТ "Івано-Франківський завод 
"Промприлад". 

На території заводу відновлено відповідно до загальної бізнес-моделі 
проєкту "пілотний поверх" та інші ревіталізовані простори площею 6200,0 кв. 
метрів, в яких розміщено 25 організацій і компаній-резидентів, що представляють 
бізнесові структури, громадський сектор та органи місцевого самоврядування. 

У квітні 2020 року за допомогою хмарної платформи WebEx проведено 
семінар з обміну передовим досвідом у сфері енергоефективності в рамках 

https://nung.edu.ua/
https://nung.edu.ua/
http://nung.edu.ua/content/enymsw
http://nung.edu.ua/content/enymsw
https://nung.edu.ua/
https://nung.edu.ua/
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реалізації проєкту "Транскордонна мережа енергетично сталих університетів" 
(Net4sEnergy), учасниками якого були Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, Технічний університет в Кошице 
(Словаччина), Університет Мішкольца (Угорщина), Північний університетський 
центр в Бая-Маре Технічного університету Клуж-Напока (Румунія).  

Розвиток споживчого ринку. На споживчому ринку області оборот 
роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту 
підприємств (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного 
товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної 
діяльності яких є роздрібна торгівля), у січні-грудні 2020 року становив 
27,3 млрд гривень. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі  
(у порівнянних цінах) до січня-грудня 2019 року (враховуючи індекс споживчих 
цін) становив 104,5 відсотка.  

В області діяло 80 ринків, з них: 58 (72,5 відс.) – змішаного типу, 
21 (26,3 відс.) – з продажу непродовольчих товарів та 1 (1,2 відс.) – 
продовольчих товарів, на яких облаштовано 15,7 тис. торгових місць. Одним із 
найбільших серед них є ринок з продажу автотранспортних засобів на відкритих 
площадках на 1067 торгових місць (с. Угринів Тисменицького району). 

На території м. Івано-Франківська торгівлю товарами народного спожи-
вання станом на 01.01.2021 року здійснювали 1467 закладів торгівлі (загальною 
площею 156,8 тис. кв. метрів), в тому числі: 68 торгових центрів та супер-
маркетів, 843 продовольчі магазини, 529 непродовольчих магазинів та 27 кни-
гарень. Крім цього, в місті діє 454 підприємства ресторанного господарства.  

Також на території міста функціонують 89 об’єктів фірмової торгівлі, з них 
49 – тимчасові споруди.  

За оперативними даними райдержадміністрацій та органів місцевого 
самоврядування упродовж 2020 року в області додатково відкрито 103 об’єкти 
торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.  

В області є 250 місцевих товаровиробників, з них 64 здійснюють свою 
торговельну діяльність у 288 фірмових магазинах, павільйонах і кіосках 
торговою площею 6759,0 кв. метрів.  

Розвиток підприємництва. За даними Головного управління статистики 
в області, на початок 2020 року на території 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 області у 2019 році було зайнято майже 197,0 тис. 
працівників, що на 6,6 відс. більше у порівняні з попереднім роком. 

Суб’єктами господарювання 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 реалізованої продукції (товарів, послуг) склав: 
суб’єктами малого підприємництва – 21,0 відс., середнього – 42,0 відс. і 
великого – 37,0 відсотки. 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. 

На Івано-Франківщині на початок 2020 року функціонувало 8595 під-
приємств, з яких 7 – великих, 338 – середніх та 8250 – малих, у тому числі, 
7282 належало до мікропідприємств. Структура підприємств області за розмі-
рами упродовж останніх років суттєвих змін не зазнала і є такою: частка малих 
підприємств від загальної кількості склала 96,0 відс. (84,7 відс. з яких – 
мікропідприємства), середніх – 3,9 відс., великих – 0,1 відсотка.  

http://nung.edu.ua/NET4SENERGY
http://nung.edu.ua/NET4SENERGY
https://nung.edu.ua/
https://nung.edu.ua/
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У розрахунку на 10 тис. наявного населення області кількість підприємств 
становила 63 одиниці. Отже, питома вага середніх та малих підприємств 
складає 99,9 відс. усіх економічно активних підприємств області, що в цілому 
відповідає європейським стандартам. На 10 тисяч осіб наявного населення 
області припадає 60 малих підприємств та 3 – середніх. 

Загалом станом на 01.01.2020 року загальний обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг) підприємствами області зріс на 23,3 відс. 
(120,4 млрд. грн), а у розрахунку на одну особу – 1140,9 тис. грн. порівняно 
1040,1 тис. грн. у минулому періоді. У структурі реалізованої продукції (товарів, 
послуг) підприємствами промисловості забезпечено 43,5 відс. обсягів; оптової 
та роздрібної торгівлі, автотранспортних засобів та мотоциклів – 36,9 відс.; 
сільського, лісового та рибного господарства – 7,0 відс.; будівництва – 4,5 відс.; 
транспорту, складського господарства , поштової та кур’єрської діяльності – 
3,6 відс. (у 2018 році – 54,2; 25,2; 8,2; 4,3 та 3,8 відс. відповідно). Також 
збільшилася на 109,5 тис. осіб кількість зайнятих на підприємствах працівників. 

Сектор малого та середнього бізнесу відіграє значну роль на ринку 
праці – станом на початок 2020 року на середніх та малих підприємствах 
працювали 91,3 відс. зайнятих працівників усіх підприємств-суб’єктів 
господарської діяльності області, проти 90,4 відс. на початок 2019 року.  

Питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 
малих і середніх підприємств області на початок 2020 року склала близько 
63,4 відс. порівняно з 70,0 відс. на початок 2019 року.  

Як і в попередні роки, найбільша кількість малих та середніх підприємств 
зосереджувалася у містах Івано-Франківську (47,3 відс. від загальної кількості 
підприємств), Калуші (6,3 відс. ) та Коломиї (4,9 відс.), а також Рогатинському 
(4,1 відс.) та Тисменицькому (5,1 відс.) районах.  

Подальша розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг 
(далі – ЦНАП), підвищення якості надання адміністративних послуг споживачам 
сприяють розвитку бізнесу.  

На кінець 2020 року в області діяли 36 ЦНАПів (на початок року – 27), 
41 відокремлене робоче місце та 8 територіальних підрозділів. Інформація про 
їх розвиток, нові види послуг, які можна отримати в ЦНАПах, постійно 
висвітлюється на офіційних сайтах органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

В області активно запроваджується надання адміністративних та інших 
публічних послуг в електронній формі. У роботі центрів застосовуються 
різноманітні інноваційні технології, спрямовані на споживача, зокрема, в ЦНАПі 
м. Івано-Франківська встановлено комп’ютерні інформаційні термінали, 
електронну систему регулювання чергою, діє технологія SMS-інформування, 
послуга – код зворотного зв’язку, онлайн замовлення окремих адміністративних 
послуг.  

З метою підвищення кваліфікаційного рівня адміністраторів ЦНАПів за 
ініціативи обласної державної адміністрації започатковано проведення щорічних 
тематичних короткострокових семінарів "Надання адміністративних послуг" на 
базі комунального навчального закладу "Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій". Упродовж 2020 року проведено 2 таких семінари у форматі zoom-
конференції. 

Область успішно співпрацює з Програмою "U-Lead з Європою", яка 
передбачає створення та модернізацію центрів надання адміністративних 
послуг на умовах співфінансування. На сьогодні учасниками Програми  



 32 

(І-IV раунд) є 28 територіальних громад. Упродовж реалізації проєкту в області 
відкрито/модернізовано 11 ЦНАПів. 

Розвиток туризму. За офіційними даними у 2019 році Івано-Франківську 
область відвідало 2,0 млн туристів і екскурсантів. У 2020 році очікується змен-
шення кількості відвідувачів на 10,0-15,0 відс. у зв’язку з пандемією COVID-19. 

До місцевих бюджетів у 2020 році надійшло 5,6 млн грн. або 92,0 відс. 
показника 2019 року. 

У 2020 році за рахунок коштів комплексної регіональної цільової програми 
розвитку туризму в області на 2016-2020 роки виготовлено і встановлено 10 ту-
ристично-інформаційних стендів, 2 туристичні дорожні вказівні знаки, прозна-
ковано 7 пішохідних туристичних маршрутів у Косівському, Надвірнянському ра-
йонах, Витвицькій, Космацькій сільських територіальних громадах загальною 
протяжністю 70 км. 

За сприяння облдержадміністрації облаштовано наметове містечко 
"Байки бойка" у Витвицькій територіальній громаді і рекреаційно-відпочинкову 
зону біля джерела "Джуркут" у с. Кропивище Матеївецької сільської терито-
ріальної громади. 

Облдержадміністрація долучилась до реалізації міжнародних ґрантових 
туристичних проєктів: "Світ карпатських розет – заходи із збереження унікаль-
ності культури Карпат"; "52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних 
культур праці", "BikeAcceNT: велосипедна доступність об’єднує території"; 
"Транскордонна стежка дерев’яної архітектури – це шанс зберегти унікальну 
спадщину польсько-української прикордонної культурної спадщини"; "Розвиток 
транскордонного співробітництва для популяризації об’єктів історичної та 
культурної спадщини на прикордонній території Румунії і України"; "Підтримка 
розвитку системи географічних зазначень в Україні". 

Реалізовано промоційний проєкт внутрішнього туризму проєкт "52 вікенди 
на Івано-Франківщині" – спільно з суб’єктами туристичної діяльності підготовлені 
туристичні продукти, пов’язані з відпочинком на Прикарпатті (тури вихідного дня 
розміщені на головному туристичному порталі області www.iftourism.com). 

Виготовлено двомовні буклети "Івано-Франківська область – земля 
натхнення і відпочинку", "Автентичні смаки Івано-Франківщини". 

Створено 14 нових віртуальних 3d турів цікавими туристичними місцями 
регіону. Виготовлено і розміщено на білбордах у м. Львові промоційні туристичні 
плакати про Івано-Франківську область. 

У рамках реалізації спільних проєктів з Туристичною радою Івано-
Франківської області туристичний потенціал регіону представлено на 
міжнародній туристичній виставці "New York Times Travel Show"  
(24-26.01.2020 року, м. Нью-Йорк), Міжнародній виставці-ярмарку "ТурЕКСПО" 
(20-22.10.2020 року, м. Львів). 

Зовнішньоекономічна діяльність. У 2020 році обсяги експорту й 
імпорту товарів області склали відповідно 757,8 і 641,4 млн. дол. США 
(зменшились відповідно на 16,9 і 22,9 відс. у порівнянні з обсягами 2019 року). 
Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області склало 116,4 млн. дол. США. 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,18 (у 2019 році – 1,10). 

Зовнішньоторговельні операції здійснювались із партнерами з 121 країни 
світу. 

До країн Європейського Союзу було експортовано 59,3 відс. усіх товарів, 
що становило 449,3 млн. дол. США (зменшення на 16,5 відс.).  

Вагомі експортні поставки товарів області здійснювались до Румунії – 
18,3 відс. від загального обсягу експорту товарів області, Польщі – 9,5 відс., 
Туреччини – 8,7 від., Словаччини – 7,7 відс., Італії – 4,9 відс., Індії – 4,8 відс., 

http://www.iftourism.com/
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Білорусі – 4,0 відс., Чехії – 3,0 відс., Німеччини – 2,5 відс. та Угорщини – 
2,5 відсотка.  

Забезпечено зростання обсягів експорту товарів групи "котли, машини" 
(6,2 відс. до загального обсягу експорту товарів області); сіль, сірка, землі та 
каміння (4,2 відс.); зернові культури (2,8 відс.) тощо. 

Зменшились поставки товарів таких груп: пластмаси, полімерні матеріали 
(22,2 відс. до загального обсягу експорту товарів області); деревина і вироби з 
деревини (13,7 відс.); електричні машини (12,6 відс.); органічні хімічні сполуки 
(11,2 відс.); молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед (6,4 відс.); 
продукти неорганічної хімії (3,8 відс.); насіння і плоди олійних рослин (2,9 відс.). 

Імпорт товарів з країн ЄС становив 53,1 відс. всього імпорту області та 
зменшився на 23,0 відсотка. 

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги 
товарів наступних груп: палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 
(34,1 відс.); електричні машини (12,2 відс.); пластмаси, полімерні матеріали 
(8,0 відс.); котли, машини (7,3 відс.); засоби наземного транспорту, крім 
залізничного (6,4 відс.); органічні хімічні сполуки (5,2 відс.); чорні метали 
(4,5 відс.). 

Обмеження та заборони в сфері зовнішньоекономічної діяльності, що 
ввели деякі країни світу у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19, 
негативно вплинули на розвиток зовнішньоекономічної діяльності області й 
України загалом. 

Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 
безпека. У 2020 році ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" здійснено 
такі заходи по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря: 

– середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 8 – 4176,90 тис. грн. 
(зменшення викидів пилу на 279,39 т/рік); 

– середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 9 – 801,40 тис. грн. 
(зменшення викидів пилу на 243,86 т/рік); 

– поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 1, 3-12 – 4680,88 тис. 
грн. (забезпечення надійної роботи електрофільтрів). 

На проєктування, будівництво і реконструкцію комунальних очисних 
споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області у 2020 році з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачене 
фінансування на суму 41783,91 тис. грн., з яких станом на 01.01.2021 року 
профінансовано 38093,52 тис. грн. на будівництво очисних споруд в с. Матеївці 
Матеївецької сільської територіальної громади, реконструкцію очисних споруд в 
селищі Перегінське Рожнятівського району; будівництво каналізаційних мереж в 
с. Підгір’я Богородчанського району, с. Красноїлля Верховинського району, 
с. Угорники Івано-Франківської міської ради, селищі Лисець та с. Чукалівка 
Тисменицького району, селищі Обертин Тлумацького району, селах Брошнів та 
Нижній Струтинь Рожнятівського району; будівництво та реконструкція 
роздільних каналізаційних мереж в населених пунктах області; будівництво 
необхідних споруд для очищення стічних вод та зовнішніх мереж каналізації у 
закладах освіти, охорони здоров’я, соцполітики та культури області. 

В 2020 році з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і 
побутових відходів передбачено 16744,28 тис. гривень на нове будівництво 
полігону ТПВ із влаштуванням сміттєсортувальної лінії в урочищі "Сміттє-
звалище" в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району, нове будівництво 
споруд для складування побутових відходів на території Верховинської 
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селищної ради, рекультивацію полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського ра-
йону, придбання 8 одиниць спецтехніки для населених пунктів області, 
придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів для 
28 населених пунктів області. З них станом на 01.01.2021 року профінансовано 
14914,81 тис. гривень. 

З метою запобігання виникненню екологічної катастрофи на території 
Калуського гірничопромислового району у 2020 році Калуському міському 
бюджету виділено кошти з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в сумі 176,47 тис. грн., на запровадження екологічного 
моніторингу стану поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, зон 
просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста 
Калуш та сіл Сівка Калуська і Кропивник, які станом на 01.01.2021 року 
профінансовано в повному обсязі. 

Для забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва 
захисних дамб, берегоукріплень, відновлення та підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму річок у 2020 році з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища передбачені видатки на суму 
44590,92 тис. грн., з них станом на 01.01.2021 року профінансовано 
41471,69 тис. гривень. 

Мережа природно-заповідного фонду Івано-Франківської області 
нараховує 516 територій та об’єктів загальною площею 222,39 тис. га, що 
складає 15,96 відс. від загальної площі регіону. Найбільші – природний 
заповідник "Горгани" та 5 національних природних парків – Карпатський 
національний природний парк, Національний природний парк "Гуцульщина", 
Галицький національний природний парк, Національний природний парк 
"Синьогора" та Національний природний парк "Верховинський". 

Облдержадміністрацією проводиться відповідна робота щодо 
заповідання пралісів та квазіпралісів. 04.11.2020 року Кабінет Міністрів України 
погодив проєкт Указу Президента України "Про зміну меж території 
Національного природного парку "Верховинський" щодо розширення території 
національного природного парку "Верховинський" на площу 1695,5 га за рахунок 
земель державної власності на території Верховинського району Івано-
Франківської області з метою надання їх у постійне користування Парку. 

Рішенням обласної ради від 31.07.2020 № 1510-36/2020 "Про території та 
об’єкти природно-заповідного фонду області" оголошено природні території та 
об’єкти пралісовими пам’ятками природи місцевого значення загальною 
площею понад 4000 га. 

На даний час встановлено у натурі (на місцевості) межі території 
ландшафтного заказника місцевого значення "Ріка Лімниця з водоохоронною 
смугою вздовж берегів шириною 100 метрів. Отримано витяги з Державного 
земельного кадастру про обмеження у використанні земель згаданого об’єкта 
природно-заповідного фонду. 

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
передбачено 1206,6 тис. грн. на розроблення документації із землеустрою, 
встановлення меж в натурі на об’єктах природно-заповідного фонду, ведення 
державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду Івано-
Франківської області, які станом на 01.01.2021 року профінансовано в повному 
обсязі.  
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2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області 
До чинників, що сповільнюють соціально-економічний розвиток області, 

належать: 
– в енергетиці – відсутність ринку допоміжних послуг, який забезпечує 

балансування енергосистеми і її стабільну роботу; 
– в деревообробній галузі – збільшення собівартості продукції у зв’язку із 

зростанням тарифу на електроенергію та високими цінами на лісосировину; 
– в хімічній та нафтохімічній промисловості – висока вартість залізничних 

послуг, які складають майже 29,0 відс. вартості продукції; 
– на підприємствах паливно-енергетичного комплексу: відновлення 

пошкоджених і зруйнованих об’єктів газорозподільної та енергетичної системи, 
що зруйновані внаслідок паводку у червні місяці 2020 року; значна частина 
родовищ перебуває в завершальній стадії розробки і характеризується 
ускладненими геологічними і технологічними умовами експлуатації; 

– відтік кваліфікованої робочої сили за межі країни; 

– невідповідність рівня освіти потребам ринку праці; 

– низький рівень підприємницької активності серед населення, особливо в 
сільській місцевості;  

– незабезпеченість якісною питною водою окремих населених пунктів 
області; 

– наявність заборгованості з виплати заробітної плати;  
– наявність податкового боргу за податковими зобов’язаннями до 

зведеного бюджету; 
– низька густота лісових доріг (у 6-7 разів нижча від оптимальної), що 

лімітує ефективне використання лісових ресурсів, стримує розвиток 
рекреаційного використання лісових територій;  

– всихання ялинових насаджень в лісах Карпат, які набули масштабів 
стихійного лиха; 

– засолення підземних водних горизонтів від об’єктів, наявних на 
території Калуського гірничопромислового регіону, а саме: Домбровський кар’єр, 
хвостосховища № 1 та № 2, солевідвали № 1 та № 4 загальною площею понад 
500,0 га, на яких розміщені 40,0 млн. куб. метрів солевмісних порід, а також 
понад 20,0 млн. куб. метрів розсолів; 

– вплив залишкового забруднення полігону токсичних відходів гексахлор-
бензолу ТОВ "Оріана-Галев" на довкілля; 

– недостатнє фінансування робіт щодо проведення інвентаризації земель 
несільськогосподарського призначення в межах та за межами населених 
пунктів, а також щодо проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель 
області; 

– диспропорції соціально-економічного розвитку окремих територій, у 
тому числі – гірських населених пунктів. 

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей 
економіки регіону та територій, створення робочих місць, зростання добробуту 
та комфортного життя населення області та є важливими для вирішення у 
2021 році. 
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ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК 

Цілі та завдання програми соціально-економічного та культурного 
розвитку області на 2021 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією 
розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки пріоритетних 
стратегічних напрямків та створення умов для забезпечення: 

Стійкого розвитку економіки шляхом:  
– стимулювання розвитку інноваційних видів економічної 

діяльності, залучення інвестицій, у тому числі: 
розвиток інноваційної складової видів економічної діяльності зі значним 

потенціалом (у сфері деревообробки, хімічної промисловості, агропромислового 
комплексу, креативних індустрій тощо); 

підготовка та супровід інвестиційних проєктів (створення - підготовка 
нових інвестиційних проєктів);  

підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону; 
розвиток малого і середнього підприємництва, в тому числі ініціатив 

людей з інвалідністю та молоді (кластери, науково-технологічні парки, мережі, 
хаби та інші); 

– забезпечення енергетичної самодостатності, в тому числі: 
підтримка альтернативної енергетики; 
формування енергоефективного суспільства; 
– розвиток туристично-рекреаційної сфери шляхом підвищення 

туристично-рекреаційного потенціалу, зокрема: 
розвиток туристичної інфраструктури, у тому числі мережі туристичної 

навігації; 

розвиток курортно-рекреаційних територій; 

створення нових та підтримка наявних туристичних атракцій і продуктів; 

розвиток туризму у межах гірських територій;  

– маркетингу туристичного потенціалу, зокрема: 
просування місцевих туристичних локацій, атракцій і продуктів; 

проведення фестивалів, форумів, конференцій, тренінгів тощо. 

– стимулювання економічного розвитку громад, сільських та 
гірських територій, в тому числі: 

розвиток фермерських господарств та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції; 

розвиток та технологічне переоснащення підприємств сільсько - 
господарського виробництва, створення інфраструктури для зберігання, 
сортування та переробки сільгосппродукції; 

покращення інструментів просторового планування; 
підвищення фінансової спроможності громад, в тому числі через розвиток 

малого бізнесу. 
Розвиток інфраструктури області, зокрема: 
розвиток дорожньо-транспортної, логістичної, прикордонної інфраструк-

тури, в тому числі: 
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостів і автомобільних 

доріг загального користування державного та місцевого значення; 
розвиток транспортно-логістичної прикордонної інфраструктури, 

модернізація Міжнародного аеропорту "Івано-Франківськ"; 
безпека транспортної інфраструктури; 
розвиток придорожньої інфраструктури, в тому числі для людей з 

інвалідністю. 
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– розвиток інфраструктури територіальних громад, в тому числі: 
забезпечення якісними адміністративними послугами в територіальних 

громадах в тому числі людей з інвалідністю, покращення житлово-комунальної 
інфраструктури;  

розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громад. 
Створення комфортних та безпечних умов проживання на території 

Івано-Франківської області, зокрема: 
– забезпечення рівного доступу, підвищення якості медичних, освітніх 

послуг та розвиток спорту в громадах, в тому числі: 
підвищення якості та доступності медичних послуг: будівництво, рекон-

струкція та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; 
підвищення якості та доступності освітніх послуг: будівництво, 

реконструкція та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти;  
створення умов для інтеграції системи закладів вищої освіти у 

європейський освітній простір, підтримка міжнародних обмінів студентами, 
аспірантами, викладачами; 

розвиток спортивної інфраструктури громад області; 
розвиток масового спорту та спорту вищих досягнень. 
– розвиток соціальної інфраструктури та інклюзії, в тому числі:  
вдосконалення системи надання соціальних послуг; 
розвиток якісного інклюзивного середовища; 
створення безбар’єрного простору. 
– розвиток мережі закладів культури, в тому числі: 
створення, реконструкція, модернізація та реновація закладів культури 

області;  
формування та впровадження ідеології культури для дітей та молоді. 
– підвищення рівня екологічної безпеки, в тому числі: 
створення системи поводження з твердими побутовими відходами; 
зменшення забруднення водних об’єктів та ґрунтів, покращення 

санітарного та екологічного стану населених пунктів;  
забезпечення якісною питною водою жителів області;  
забезпечення цивільного захисту населення області; 
збереження та розширення природних територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, відновлення лісів. 
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ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ОБЛАСТІ У 2021 РОЦІ 

 
1. Розвиток реального сектору економіки 
 

1.1. Промисловий комплекс 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Головною метою регіональної промислової політики у 2021 році є 

подолання негативного впливу на економічний розвиток області наслідків 
пандемії на основі створення сприятливого середовища для формування та 
функціонування промислового комплексу – важливого засобу прискорення 
структурної перебудови економіки, поліпшення інвестиційного клімату, 
забезпечення конкурентного середовища, розв’язання першочергових 
соціально-економічних проблем, наповнення бюджетів усіх рівнів, створення 
додаткових робочих місць. 

 
Основні заходи та завдання на 2021 рік: 
забезпечення реалізації в області Плану заходів Державної програми 

стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 
2020–2022 роки. 

 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських, се-
лищних, сільських рад  

 

поглиблення діючих та налагодження нових зв’язків з потенційними 
інвесторами економіки області. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад  
 

розширення виробництва продукції на машинобудівних підприємствах за 
рахунок впровадження інвестиційних проєктів. 

 

ДП "ВО "Карпати" (за рахунок реалізації проєкту з 
виробництва ізольованих проводів для автомобілів 
"Opel-Insignia"), ТОВ "ПАС Україна" (за рахунок 
нарощення виробництва панелей управління для 
пральних машин), виконавчий комітет Івано-
Франківської міської ради, департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації 
 

збільшення обсягів виробництва хімічної продукції на основі поглибленої 
переробки сировини, освоєння нових видів продукції та впровадження 
високопродуктивних технологічних процесів. 
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ТОВ "Карпатнафтохім" (за рахунок будівництва 
установки з виробництва оксиду пропілену зі 
створенням 20 нових робочих місць), ТОВ "Карпат-
смоли" (за рахунок проведення робіт із заміни 
каталізатора установки КФК), виконавчий комітет 
Калуської міської ради, департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

 
нарощення випуску деревообробної продукції за рахунок модернізації 

виробництва та освоєння нових видів продукції. 

 
ТОВ "Таркетт Вінісін" (за рахунок встановлення 
нової лінії з острожки дерев’яних заготовок вартістю 
0,5 млн євро), ТОВ "СВІСС КРОНО" (за рахунок вве-
дення в дію лінії виробництва ламінованої ДСП КТ-8) 
та інші підприємства 

 
збільшення обсягів промислового виробництва за рахунок реалізації 

інвестиційного проєкту з будівництва першої печі комплексу з випалювання 
вапна продуктивністю 400 т /добу. 

 
ТОВ "Галвапно" (за рахунок залучення у нове 
виробництво в поточному та наступних роках 
36,0 млн євро інвестицій) 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 2,0 відс.; 

підвищення рівня зайнятості населення в промисловості області; 
збільшення податкових надходжень до бюджету; 
налагодження ефективного діалогу влади та бізнесу.4.119 

 
1.2. Паливно-енергетичний комплекс  

 
Головні цілі на 2021 рік 
Забезпечення сталого функціонування енергетичного сектору за рахунок 

забезпечення надійної, безаварійної роботи електричних та газових мереж для 
якісного постачання енергоресурсів споживачам області, забезпечення 
інноваційного оновлення енергетичного комплексу, створення дієвих 
фінансових та податкових стимулів для модернізації обладнання, нарощення 
обсягів видобутку вуглеводнів шляхом ефективного використання фонду 
свердловин та модернізації процесів їх видобування 

 
Основні заходи і завдання на 2021 рік: 
забезпечення надійної та стабільної роботи енергогенеруючих станцій – 

ВП "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" та ДП "Калуська 
теплоелектроцентраль-нова", покращення їх технічного стану та зменшення 
шкідливого впливу на довкілля: 

проведення капітального ремонту енергоблоку № 11 та середні ремонтні 
роботи на енергоблоках № 5 і № 7 вартістю біля 175,0 млн. гривень. 
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ВП "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго", 
департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації 

 

заміна існуючого турбогенератора станції № 3 Р-50-130 протитискового 
типу потужністю 50 МВт на конденсаційний з теплофікаційним відбором 
потужністю 50 МВт; 

реконструкція існуючої системи очистки вихідних газів котлоагрегату 
станції № 4 шляхом встановлення електрофільтра.  

 

ДП "Калуська теплоелектроцентраль-нова", депар-
тамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 
 

технічне переоснащення ПС 110/6 кВ "Сільмаш" із заміною вимикачів, ПС 
110/35/10 кВ "Ворохта", смт. Ворохта, ПС 110/35/6 кВ "Коломия", прокладання 
19,3 км кабельних мереж 0,4-10 Кв в м. Івано-Франківськ, м. Калуш, м. Коломия, 
м. Яремче, а також 5,11 км в с. Поляниця, реконструкція РП-3 м. Калуш. 

  
АТ "Прикарпаттяобленерго", департамент еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації 

 

проведення капітальних ремонтних робіт розподільних газопроводів 
високого, середнього та низького тиску протяжністю 33,0 км АТ "Івано-
Франківськгаз" та 8,5 км АТ "Тисменицягаз"  

  
АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Тисменицягаз", депар-
тамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

 

нарощення ресурсної бази та підтримання досягнутих рівнів видобутку 
нафти і газу. 

  
НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", 
НГВУ "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", 
ТОВ "Рожнятівнафта", ТОВ "Надрагаз", ТОВ "Парі", 
департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації 
 

заміна мережевих насосних агрегатів на суму 490,0 тис. грн., заміна 
трансформатора на суму 228,0 тис. грн., введення в експлуатацію нової 
енергоощадної автоматизованої блочно-транспортабельної котельні на суму 
435,0 тис. гривень.  

 
НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", депар-
тамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

 
проведення капітального ремонту свердловин, економічний ефект від 

проведеного ремонту: додатковий видобуток нафти – 3,368 тис. тонн, газу – 
2,918 млн. куб. метрів. 
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НГВУ "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", 
департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації 

 
здійснення пошуково-розвідувального буріння глибоких свердловин та 

введення в дію нових, застосування прогресивних технологій для інтенсифікації 
видобутку вуглеводнів, оптимізація технологічних режимів роботи свердловин.  

  
НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", 
НГВУ "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", 
ТОВ "Рожнятівнафта", ТОВ "Надрагаз", ТОВ "Парі", 
департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
збільшення обсягів видобування нафти на території області на 4,0 відс., 

газу – 3,0 відс.; 
сплата рентних платежів за користування надрами нафтогазодобувними 

підприємствами не нижче показника 2020 року; 
отримання надходжень платежів до місцевих бюджетів всіх рівнів за 

рахунок сплати видобувними підприємствами області 5,0 відс. рентної плати за 
користування надрами.  

 
1.3. Енергозбереження та енергоефективність  

 

Головні цілі на 2021 рік 
Підвищення енергонезалежності конкретних об’єктів бюджетної сфери 

шляхом впровадження заходів з енергозбереження у бюджетній сфері області; 
скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних 

ресурсів в бюджетних установах за рахунок ефективного використання 
енергоносіїв; 

оптимізація паливно-енергетичного балансу регіону за рахунок 
впровадження енергозберігаючих заходів; 

створення ефективного механізму стимулювання впровадження 
енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з обласного бюджету 
частини суми кредиту, отриманого фізичними особами та об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків області на реалізацію 
енергозберігаючих заходів.  

Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 
на сучасному етапі є одним із найважливіших стратегічних завдань соціально-
економічного розвитку України і є пріоритетним в економічній політиці Івано-
Франківської області.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
Реалізація заходів регіональної цільової програми енергозбереження для 

населення Івано-Франківської області, зокрема, відшкодування частини суми 
кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на 
впровадження енергозберігаючих заходів для ОСББ та фізичних осіб 

 
Департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації, райдерж-
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адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад  

 
Модернізація/заміна газових технічно застарілих котлів, замі-

на/встановлення енергозберігаючих вікон та дверей. 

 
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації 

 

Запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу. 

 
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації 

 
Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 

енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері 
(навчальні семінари, тренінги, конференції, навчання з метою підвищення 
кваліфікації). 

 
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації 

 
Проведення фахового енергетичного аудиту. 
Реалізація проєкту "Інноваційні енергоефективні заходи зі встановлення 

вітрової електростанції в Маріямпільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів". 

 
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними 

установами області, зокрема імпортованого природного газу; 
зменшення видатків з місцевих бюджетів на оплату надання комунальних 

послуг бюджетними установами; 
підвищення обізнаності відповідальних осіб за енергозбереження; 
проведення енергетичних аудитів будівель бюджетних установ, 

отримання сертифікації енергетичної ефективності будівель в бюджетній сфері; 
запровадження цілісної системи моніторингу споживання енергоносіїв і 

комунальних послуг, удосконалення засобів регулювання, обліку та контролю за 
їх споживанням; 
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1.4. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини. Лісове 
господарство  

 

Агропромисловий комплекс 
 

Головні цілі на 2021 рік 
Створення сприятливих умов для комплексного розв`язання соціальних 

проблем села та розвитку сільських територій, зростання доходів сільського 

населення, створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного 

сектору, забезпечення продовольчої безпеки регіону. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
застосування інтенсивних та ресурсозберігаючих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур на площі 15000 га; 
реконструкція існуючих (цех з виробництва сирів ФОП Цехладзе с.Негівці 

Калуського району) та створення нових виробничих потужностей (будівництво 
цеху з виробництва сирів фермерським господарством "Степан Мельничук-1" (с. 
П´ядики) та приміщення для утримання овець фермерським господарством 
"Тирлич К" (с. Казанів Коломийського району); 

підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту 
продукції власного виробництва підприємствами по виробництву плодів та ягід. 
а саме: фермерськими господарствами "БЕСТ БЕРРІ" та "ЕКО БЕРРІ", 
приватним підприємством "Аронія"; 

поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій 
міжнародних фінансових установ та країн – стратегічних партнерів України для 
реалізації проєктів в агропромисловому комплексі; 

залучення проєктів міжнародної технічної допомоги (USAID DOBRE) для 
формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів; 

забезпечення розвитку галузей сільського господарства за рахунок 
зменшення витрат на її виробництво та фінансової підтримки товаровиробників 
з бюджетів усіх рівнів; 

розширення сектору органічного сільськогосподарського виробництва; 
застосування крапельного зрошення для вирощування овочів, садів та 

ягідних культур; 
часткове співфінансування проєктів, у тому числі і міжнародних, на 

розвиток фермерства та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 
часткове відшкодування новоствореним фермерським господарствам 

сімейного типу вартості придбаної техніки та обладнання, великої рогатої 
худоби, овець та кіз; 

часткове відшкодування фермерським господарствам вартості придбаної 
великої рогатої худоби, овець та кіз; 

фінансова підтримка новостворених сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів; 

реалізація проєктів місцевого самоврядування: "Переробка 
сільськогосподарської продукції як інструмент сталого розвитку Вербівцівської 
громади" (Городенківська міська територіальна громада), "Заробляй вдома – 
ягідні екоферми" (Івано-Франківська міська територіальна громада), "Підтримка 
розвитку сільськогосподарських кооперативів на території Белелуївської 
сільської ради" (Снятинська міська територіальна громада), "Органічне м’ясне 
виробництво в селі Нові Кривотули" (Тисменицька міська територіальна 
громада), "Фермерство як складовий чинник розвитку Балинцівської громади" 
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(Заболотівська селищна територіальна громада), "Центр відродження 
вівчарства" (Печеніжинська селищна територіальна громада). 

 
Департамент агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських, селищних, сільських рад  
 

Очікувані результати у 2021 році: 
зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства 

на 0,3 відс., у тому числі: рослинництва – на 0,4 відс., тваринництва – на 
0,2 відс.; 

забезпечення валового збору зерна до 827,0 тис. тонн, цукрових буряків – 
до 46,0 тис. тонн, картоплі – до 1000,0 тис. тонн та овочів – до 185,2 тис. тонн; 

забезпечення виробництва м'яса (у живій вазі) до 135,5 тис. тонн, мо-
лока – до 409,5 тис. тонн, яєць – до 280,0 млн. штук; 

зростання виробництва продукції харчової промисловості на 0,5 відсотка. 
 
Земельні відносини 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Інвентаризація земель населених пунктів та земель несільсько-

господарського призначення за межами населених пунктів, державних та 
комунальних підприємств, установ, організацій на території Івано-Франківської 
області. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
виявлення земель, що не використовуються, використовуються не-

раціонально або не за цільовим призначенням; визначення кількісного складу 
земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру; отримання 
достовірної інформації для здійснення справляння плати за земельні ділянки; 
встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, 
правового статусу. 

  
Головне управління Держгеокадастру в області, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад  
 

Лісове господарство 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Збалансування використання екологічних, економічних та соціальних 

функцій лісів, постійне збереження біологічного різноманіття лісів, їх високої 
продуктивності та відновлювальних процесів, життєздатності; здійснення 
лісівничих заходів, направлених на відтворення корінних деревостанів, 
максимальне використання технологій, що сприятимуть збереженню і 
відновленню біологічного різноманіття при здійсненні лісівничих заходів, 
підтримка складу і вікової структури лісів. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
реалізація заходів обласної цільової програми розвитку лісового та 

мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки; 
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впровадження принципів наближеного до природи лісівництва, 
підвищення продуктивності лісів, розвиток мережі рекреаційних пунктів; 

провадження ефективного лісокультурного виробництва, лісорозведення, 
підвищення продуктивності лісів, розвиток мережі рекреаційних пунктів; 

проведення лісовпорядкування лісів на площі 234,0 тис. га; 
ведення моніторингу біотичного стану лісів, а також мисливського 

господарства і співпраці з товариствами мисливців, що забезпечують 
збереження популяцій і біологічного різноманіття мисливських тварин. 
 

Івано-Франківське обласне управління лісового та 
мисливського господарства  

 

Очікувані результати у 2021 році: 
забезпечення заготівлі деревини в обсязі 730,3 тис. куб. м., в тому числі 

лісоматеріалів круглих – 375,5 тис. куб. м, дров’яної деревини – 354,8 тис. куб. м; 
проведення лісокористування на площі 14,4 тис. га, збільшення частки 

поступових і вибіркових систем рубок до 88,0 відс. від загальної площі рубок; 
заготівля 5,7 тонн насіння лісових порід, вирощування на лісових 

розсадниках 3,5 млн. шт. садивного матеріалу основних лісотвірних порід, в 
тому числі із закритою кореневою системою – 100 тис. шт. 

проведення лісовідновлення на площі – 1762 га, рубки, формування і 
оздоровлення лісів на площі понад 13,0 тис. га, в тому числі догляд за 
молодняками на площі – 1,0 тис. га; 

проведення будівництва 18,9 км лісових доріг, вартістю – 7,0 млн. грн., 
капітальний ремонт лісових доріг протяжністю 14,3 км, на суму 3,2 млн. грн.; 

обсяг чистого доходу від реалізації продукції лісового господарства (без 
ПДВ) на суму – 706,1 млн. грн.; 

утримання 162 рекреаційних місць вздовж основних автомагістралей 
області, ємністю понад 5 тис. чол. і будівництво 7 нових об’єктів, ємністю 
180 чол.; 

протяжність облаштованих екологічних стежок і туристичних маршрутів – 
58,8 км, пропускною здатністю 19 тис. чол., додаткове облаштування 2,5 км 
екологічних стежок і туристичних маршрутів; 

влаштування 96 км нових мінералізованих смуг та догляд за існуючими 
мінералізованими смугами протяжністю 166 км, влаштування 6 км протипо-
жежних розривів; 

будівництво вольєрів для розведення маточного поголів’я диких кабанів 
на площі 0,1 га в ДП "Івано-Франківське ЛГ" на загальну суму – 130,0 тис. грн.; 

охорона 359 об’єктів і територій природно-заповідного фонду загальною 
площею 69,5 тис. га, що знаходяться у лісах підприємств, які координуються 
обласним управлінням лісового та мисливського господарства;  

відвідування на 4-х найбільш популярних лісових об’єктах (реабіліта-
ційний центр Галицького НПП, Скелі Довбуша в с. Бубнище, заказник 
"Княждвір", екоцентр "Діброва") не менше 40 тис. школярів, студентів і туристів. 

 
1.5 Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок 
 

Дорожнє господарство 
 

Головні цілі на 2021 рік 
Відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, для 
забезпечення інтеграції до національної транспортної системи, підвищення 
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рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень, 
розвитку туристичної сфери.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
здійснення ремонтно-будівельних робіт автомобільних доріг загального 

користування державного значення області з урахуванням соціально-
економічного і адміністративно-територіального розвитку області, які 
сприятимуть доступності до центрів економічного зростання.  

 
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській 
області 
 

здійснення ремонтно-будівельних робіт автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення області із дотриманням принципів рівної 
доступності громад до фінансового ресурсу із врахуванням соціально-
економічної необхідності включення будь-якого об’єкту до цього переліку. 

 
ДП "Дороги Прикарпаття", райдержадміністрації, 
департаменти економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури обл-
держадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад  

 
поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних 

доріг загального користування державного та місцевого значення області 
(ремонт земляного полотна, дорожнього одягу та покриття, штучних споруд 
тощо). 

 
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській 
області, ДП "Дороги Прикарпаття", райдержадмі-
ністрації, департаменти економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури, розвитку громад 
та територій, дорожнього, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад  

 
Очікувані результати у 2021 році: 
введення в експлуатацію понад 100 км відремонтованого дорожнього 

покриття автомобільних доріг загального користування державного значення; 
введення в експлуатацію 3 мостів, протяжністю близько 200 пог метрів; 
введення в експлуатацію близько 45 км доріг загального користування 

місцевого значення;  
експлуатаційне утримання та забезпечення проїзду на близько 250 км 

доріг загального користування місцевого значення;  
покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг 

загального користування за основними маршрутами; 
нове будівництво автомобільних доріг згідно із сучасними європейськими 

стандартами з відповідною дорожньою інфраструктурою; 
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зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та збільшення 
прибутку на автомобільному транспорті у зв’язку з поліпшенням умов експлуа-
тації автомобільного транспорту; 

зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються 
через незадовільний стан автомобільних доріг; 

гарантійний строк експлуатації об’єктів нового будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування не менш 
як 10 років. 

 
Транспорт і зв’язок  
 
Головні цілі на 2021 рік 
Сприяння більш повному, безпечному, якісному задоволенню потреб 

населення та економіки області у послугах транспорту, зв’язку та інформації. 
 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

оптимізація мережі автобусних маршрутів загального користування 
шляхом запровадження нових соціально значимих приміських маршрутів для 
сполучення сільських населених пунктів з центрами громад. 

  
Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, 
департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації,  
 

збільшення кількості тролейбусів та автобусів великої вмістимості, 
пристосованих для перевезення маломобільних груп населення, а також 
будівництво нової тролейбусної лінії "вул. Г. Мазепи-Південний Бульвар-
Північний Бульвар". 

 
КП "Електроавтотранс", автотранспортні під-
приємства області 

 

розширення географії авіасполучення з міжнародного аеропорту "Івано-
Франківськ"; 

реконструкція аеровокзалу Міжнародного аеропорту "Івано-Франківськ"; 
розробка техніко-економічного обґрунтування для будівництва нової 

штучної злітно-посадкової смуги. 
 

Філія "Міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" ТзОВ 
"Скорзонера", Міністерство оборони України 

 

розширення площі покриття території населених пунктів області зв’язком 
третього покоління 4G.  

 

Оператори мобільного зв’язку, департамент еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації 

 

збільшення кількості населених пунктів охоплених швідкісним 
оптоволоконним інтернетом у рамках реалізації проєкту Інтернет-субвенції. 

 
Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, 
провайдери телекомунікаційних послуг, департа-
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мент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 
 

Очікувані результати у 2021 році: 
оновлення рухомого складу пасажирського автотранспорту на 10,0 відс. 

та пристосованого для перевезення маломобільних груп населення на 
15,0 відс.; 

зростання обсягів перевезень вантажів всіма видами транспорту на 
10,0 відс.; 

повернення обсягів перевезень пасажирів на докарантинний рівень, а 
саме 75,0 млн. пасажирів. 

 
1.6. Будівельна діяльність, житлове будівництво  
 

Розвиток будівельної галузі 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Сприяння розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів області 

шляхом підвищення ефективності капітальних вкладень та нарощення обсягів 
будівельних робіт.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік:  
виконання діючих в області програм будівництва із залученням різних 

джерел фінансування;  
забезпечення потреб капітального будівництва та населення області 

будівельними матеріалами;  
сприяння акумулюванню коштів бюджетів усіх рівнів та їх спрямування на 

завершення будівництва соціально важливих об’єктів загальнообласного і 
місцевого значення, які мають високу будівельну готовність;  

підвищення технічного та технологічного рівнів підприємств будівельного 
комплексу шляхом подальшого впровадження механізації та автоматизації 
технологічних процесів у будівництві, застосування сучасних ресурсо-та 
енергозберігаючих технологій; збільшення потужності будівельної галузі та 
підвищення її конкурентоспроможності для закріплення на вітчизняному ринку 
будівельних послуг;  

розширення випуску нових будівельних матеріалів, ефективних збірних 
будівельних елементів.  

 
Департамент розвитку громад та територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад  
 

сприяння забезпеченню будівельних організацій та підприємств-ви-
робників будівельних матеріалів кваліфікованими робітничими кадрами.  

 
Департаменти освіти, науки та молодіжної полі-
тики, розвитку громад та територій, дорожнього, 
житлово-комунального господарства, містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації  
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Очікувані результати у 2021 році:  
добудова об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення введення 

в експлуатацію, зокрема:  
4 загальноосвітніх навчальних закладів загальною площею 4,8 тис. кв. 

метрів; 
2 дитячих садочків загальною площею 1,3 тис. кв. метрів;  
1 закладу культури загальною площею 0,4 тис. кв. метрів;  
1 спортивного залу площею 2,01 тис. кв. метрів.  
 
Житлове будівництво  
 
Головні цілі на 2021 рік  
Забезпечення конституційного права громадян на житло, у першу чергу 

сімей загиблих військовослужбовців та учасників АТО/ОСС, в рамках реалізації 
державних та місцевих житлових програм. Поліпшення житлових і соціально-
побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного 
облаштування села через впровадження нових проєктів із покращеними 
рішеннями архітектурного, планувального та конструкторсько-технологічного 
напрямку, використання ефективних матеріалів та обладнання, застосування 
енергозберігаючих технологій. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік:  
забезпечення введення в експлуатацію нового житла, реконструкція, 

розширення та капремонт існуючого житлового фонду; запровадження 
прогресивних архітектурно-конструктивних і технічних рішень у розробленні та 
впровадженні економічних та енергозберігаючих проєктів житлових будинків.  

 
Райдержадміністрації, органи місцевого самовряду-
вання  
 

забезпечення реалізації заходів:  
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 

житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2021-
2025 роки. 

 
Департаменти агропромислового розвитку, роз-
витку громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад, обласний фонд підтримки індиві-
дуального будівництва на селі "Власний дім" 

 
регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового 

будівництва в області на 2018-2022 роки.  
 

Департамент розвитку громад та територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад, регіональне 
управління державної спеціалізованої установи 
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"Держаний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву" 

 
Очікувані результати:  
введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 402,3 тис. 

кв. метрів загальної площі нового житла;  
у рамках регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового 

будівництва в області на 2018-2022 роки введення в експлуатацію 30 квартир 
загальною площею 2,2 тис. кв. метрів;  

у рамках регіональної цільової програми підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов 
сільського населення "Власний дім" на 2021-2025 роки введення в 
експлуатацію 16 житлових будинків загальною площею 1,65 тис. кв. метрів, 
влаштування 22 інженерних мереж.  

 
Містобудування та архітектура  
 
Головні цілі на 2021 рік  
Оновлення та розробка містобудівної документації на місцевому рівні, 

(схем планування територій, на яких реалізуються повноваження сільських, 
селищних, міських рад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів 
територій, розроблення проєктів зонування територій);  

координація діяльності суб’єктів містобудування, ефективне управління та 
моніторинг містобудівної документації; паспортизація пам’яток містобудування 
та архітектури місцевого значення відповідно до регіональної цільової програми;  

дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стан-
дартів, норм і правил; експлуатація геоінформаційної системи містобудівного 
кадастру та геопорталу містобудівного кадастру; 

забезпечення пам’яток містобудування та архітектури обліковою доку-
ментацією, яка складається на об’єкт культурної спадщини та містить дані щодо 
його цінності, характерних властивостей, що становлять його історико-культурну 
цінність, етапів розвитку, просторових, функціональних характеристик, стану 
збереження, а також дані проведених досліджень.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік:  
розроблення та налаштування системи обміну інформаційними базами 

даних між містобудівним кадастром та галузевими інформаційними ресурсами;  
переведення в цифрову форму паперової документації для формування 

профільних геопросторових даних; 
здійснення моніторингу стану розроблення, оновлення містобудівної 

документації на регіональному та місцевому рівнях (схем планування територій 
районів, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, 
детальних планів територій), видачі містобудівних умов та обмежень, 
будівельних паспортів забудови земельної ділянки;  

внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування 
щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів 
населених пунктів району, іншої містобудівної документації; визначення 
державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної 
документації;  

визначення режиму забудови територій, визначених для містобудівних 
потреб, за межами населених пунктів у разі відсутності адміністративного 
району шляхом розробки проєктів детальних планів територій;  
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сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань 
соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх 
повноважень; організація робіт для проведення паспортизації пам’яток 
містобудування та архітектури місцевого значення в межах регіональної 
цільової програми;  

координація роботи місцевих органів містобудування та архітектури, у 
тому числі і щодо створення органів архітектури в територіальних громадах; 

розгляд проєктів містобудівної документації архітектурно-містобудівною 
радою, надання фахових рекомендацій з питань організації процесу розробки 
містобудівної документації;  

забезпечення виконання:  
регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-

Франківської області на 2020-2025 роки; 
регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування та 

архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2021-2025 роки.  
 

Департамент розвитку громад та територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад  
 

Очікувані результати у 2021 році:  
зростання темпів розроблення містобудівної документації для населених 

пунктів області;  
формування інформаційного ресурсу системи містобудівного кадастру 

Івано-Франківської області;  
здійснення процесу інтеграції в державну систему кадастру, національну 

інфраструктуру геопросторових даних, єдину електронну систему у сфері 
будівництва; 

проведення сканування та здійснення прив’язки графічних схем для 
створення набору даних адресного реєстру; забезпечення належної політики у 
сфері містобудування і просторового планування;  

паспортизація 67 пам’яток архітектури місцевого значення.  
 
1.7. Житлово-комунальне господарство  
 
Головні цілі на 2021 рік  
Підвищення якості житлово-комунальних послуг та комфортності житла, 

забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі послуги, збільшення 
джерел їх фінансування при забезпеченні гарантій для соціально незахищених 
верств населення, реалізація положень Закону України "Про житлово-
комунальні послуги".  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік:  
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;  
удосконалення системи управління галуззю, розвиток та запровадження 

різних форм власності підприємств житлово-комунального господарства;  
забезпечення виконання заходів:  
регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та 

сільських населених пунктів області до 2025 року; 
регіональної цільової програми "Питна вода" на 2021-2025 роки.  
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Департамент розвитку громад та територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад, райдержадміністрації  

 
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно 

обґрунтованих витрат на їх надання.  
 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад  
 

забезпечення визначення надавачів послуг з утримання багатоквар-
тирних житлових будинків та прибудинкових територій на конкурсній основі;  

проведення конкурсів на визначення надавачів послуг з вивезення 
твердих побутових відходів; 

запровадження роздільного збирання ТПВ у населених пунктах області. 
 

Органи місцевого самоврядування  
 
Очікувані результати у 2021 році:  
стабілізація цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, 

оптимізація їх собівартості через зменшення норм споживання, втрат і витрат, 
запровадження приладів обліку відповідно до вимог Закону України "Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання";  

зменшення взаємозаборгованості учасників ринку житлово-комунальних 
послуг, стабілізація фінансового стану підприємств галузі;  

підвищення якості та стабільності надання житлово-комунальних послуг;  
заміна на попередньо-ізольовані 2 км тепломереж;  
переведення 3 котелень на альтернативні види палива.  

 
Якість води  
 
Головні цілі на 2021 рік  
Покращення якості питної води, яка подається централізовано; 
зменшення втрат у мережах; 
розвиток мереж централізованого водопостачання. 
 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;  
капітальний ремонт та реконструкція водозабірних споруд із 

застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в населених пунктах 
області з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог;  

впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідве-
дення новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, приладів і 
матеріалів;  

заміна і реконструкція 14 км аварійних водопровідних мереж в населених 
пунктах.  

 
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, департамент розвитку 
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громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  

 
Очікувані результати у 2021 році:  
зменшення затрат електроенергії в межах 2,0 відс.;  
заміна близько 3,0 відс. аварійних мереж; зменшення забруднення 

поверхневих та ґрунтових вод. 
 

Водовідведення  
 
Головні цілі на 2021 рік  
Покращення технічного стану каналізаційних мереж та очисних споруд.  
Зменшення об’єму стічних вод які скидаються у водні об’єкти без очистки 

або недостатньо очищеними. 
 
Основні завдання та заходи на 2021 рік:  
продовження реалізації проєкту будівництва очисних споруд та 

каналізаційних мереж потужністю 4000 куб. метрів в добу в м. Яремче;  
продовження реалізації проєкту реконструкції очисних споруд по 

вул. Залізничній, 57 в с. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної 
територіальної громади потужністю 1700,0 куб. метрів в добу;  

продовження реконструкції очисних споруд і каналізаційних мереж в 
м. Болехові;  

завершення реконструкції очисних споруд в місті Косові; 
проєктування будівництва та реконструкції систем каналізації в інших 

населених пунктах.  
 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, департамент розвитку 
громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  

 

Очікувані результати у 2021 році:  
зменшення затрат електроенергії в межах 2,0 відс.;  
заміна близько 3,0 відс. аварійних мереж; зменшення забруднення 

поверхневих та ґрунтових вод. 
 
Поводження з побутовими відходами 
 
Головні цілі на 2021 рік  
Розвиток роздільного збору сміття в населених пунктах області та 

покращення санітарного стану населених пунктів; проведення роботи для 
забезпечення визначення виконавця послуги з вивезення ТПВ у населених 
пунктах області на конкурсній основі; покращення матеріально-технічного стану 
комунальних підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність у сфері 
поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ).  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік:  
придбання спецтехніки для санітарної очистки населених пунктів області;  
придбання контейнерів для роздільного збору сміття в населених пунктах 

області;  
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Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, департамент розвитку 
громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації 

 
Очікувані результати у 2021 році:  
Покращення санітарного стану населених пунктів області.  
 
2. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери  
 
2.1. Охорона здоров’я  
 
Головні цілі на 2021 рік 
Імплементація заходів медичної реформи. Якісна медична допомога в 

частині подолання наслідків пандемії. Подальший розвиток мережі охорони 
здоров’я для ефективної медичної допомоги населенню області та підвищення 
її доступності, покращення здоров’я населення, зміцнення матеріально-
технічної бази закладів охорони здоров’я.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
підготовка та проведення вакцинації від COVID-19, матеріально-технічна 

готовність кабінетів щеплень, організація роботи мобільних бригад, інформа-
ційно-роз’яснювальна робота серед населення; 

створення та подальший розвиток відділень екстреної медичної допомоги 
опорних закладів охорони здоров’я; 

забезпечення інсулінами жителів області та вирішення проблемних 
питань; 

розвиток мережі закладів, які надають паліативну допомогу, добудова та 
встановлення ліфтової шахти та ліфта в КНП "Івано-Франківський обласний 
клінічний центр паліативної допомоги Івано-Франківської обласної ради"; 

реорганізація психіатричної та наркологічної допомоги в області 
відповідно до європейський стандартів; 

реформування системи надання протитуберкульозної допомоги; 
розвиток мережі закладів, які надаватимуть медичну допомогу пацієнтам 

з інсультами у відповідності до європейських стандартів, визначення правильної 
маршрутизації пацієнтів бригадами екстреної медичної допомоги; 

оновлення медичного обладнання закладів вторинного та третинного 
рівнів надання медичної допомоги; 

придбання сучасного лінійного прискорювача на умовах співфінансування 
та реконструкція приміщення онкологічного центру для можливості його вста-
новлення; 

оснащення обладнанням лабораторій та їх підготовка до роботи в умовах 
розвитку трансплантології; 

розвиток мережі реабілітаційних відділень, створення реабілітаційного 
Центру спінальної травми на базі КНП "Галицька лікарня" Галицької міської 
територіальної громади; 

добудова ліфтової шахти та встановлення ліфта в КНП "Обласний 
госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради"; 
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придбання та оснащення спецтранспорту КНП "Обласна клінічна лікарня 
Івано-Франківської обласної ради" діагностичним обладнанням, яким 
здійснюється невідкладна консультативна допомога в медичні заклади області; 

облаштування обладнанням пральні в КНП "Обласна клінічна лікарня 
Івано-Франківської обласної ради"; 

забезпечення закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пацієнтам 
з COVID-19, централізованим кисневим постачанням, кисневими станціями та 
концентраторами кисню. 

 

Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких, селищних, сільських рад  

 

Очікувані результати у 2021 році:  
охоплення дворазовою вакцинацією проти коронавірусного захворювання 

50,0 відс. населення області з метою формування колективного імунітету; 
підвищення показника виявлення захворювання на туберкульоз до 

28,0 на 100 тис. населення шляхом удосконалення механізмів профілактичних 
оглядів та надання індивідуальної протитуберкульозної допомоги на первинній 
ланці; 

зменшення частки занедбаних форм онкопатології до 21,0 відс. шляхом 
впровадження інноваційних методів лікування; 

зменшення кількості випадків ускладнень цукрового діабету, що 
призводять до інвалідизації, та зниження показника смертності на 5,0 відс.; 

здійснення ранньої реабілітації пацієнтів з перенесеними інсультами 
(відновлення неврологічних функцій), зменшення рівня смертності та 
інвалідизації на 2,5 відс., в тому числі за рахунок застосування дороговартісних 
препаратів (ботуліністичний токсин А, актилізе); 

оснащення приймальних відділень опорних лікарень області новим 
сучасним дороговартісним медичним обладнанням у відповідності до 
примірного табеля матеріально-технічного оснащення відділень екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги (КТ, УЗД-апарати, рентгенапарати, апарати 
ШВЛ, монітори пацієнта); 

закупівля медичного та кисневого обладнання закладами, що надають 
допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою; встановлення централізо-
ваного підведення кисню на рівні не менше 80,0 відс. ліжкового фонду, 
виділеного для госпіталізації пацієнтів із COVID-19; 

забезпечення належних умов для медичного обслуговування, а саме 
проведення капітального ремонту та реконструкції в закладах охорони здоров’я 
області: 

оновлення автопарку центру екстреної медичної допомоги (придбання 
55 нових автомобілів швидкої медичної допомоги). 

 
2.2. Освіта  
 
Головні цілі на 2021 рік:  
Створення умов для надання громадянам якісної освіти; розвиток 

системи освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності. 
 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
У галузі дошкільної освіти:  
Відкриття 2 закладів дошкільної освіти: 
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будівництво дитячого садка в с. Чорнолізці Івано-Франківського району 
Івано-Франківської області (коригування робочого проєкту) на 80 місць; 

нове будівництво дитячого дошкільного закладу на 60 місць у 
с. Стопчатів, Косівського району Івано-Франківської області (відповідно до 
розпорядження КМУ від 12.04.2021 № 297-р з державного фонду регіонального 
розвитку передбачено кошти на будівництво дитячого садка в с. Чорнолізці 
Івано-Франківського району (коригування робочого проєкту) в сумі 26,9 млн. 
грн., будівництво дитячого дошкільного закладу в с. Стопчатів Косівського 
району – 6,1 млн. грн.); 

забезпечення функціонування дошкільних груп для дітей 5-річного віку 
при закладах загальної середньої освіти, де заклади дошкільної освіти відсутні. 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських, селищних, сільських рад  
 

У галузі загальної середньої освіти: 
Відкриття 5 закладів загальної середньої освіти: 
реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської 
області. Коригування кошторису; 

нове будівництво навчально-виховного комплексу з використанням 
незавершеної будівництвом середньої школи на 11 класів (вул. Шкільна, 9а, 
с. Чукалівка, Івано-Франківського району, Івано-Франківська область); 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Вишків Калуського району Івано-
Франківської області (нове будівництво) (Коригування робочого проєкту); 

нове будівництво навчального корпусу та спортивного залу Делятинської 
ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на вул.16 Липня в смт. Делятин Надвірнянського району Івано-
Франківської області. Коригування кошторисної документації; 

реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. з будівництвом корпусу на 14 учбових класів, 
котельні та адмінприміщень в с. Чорний Потік Надвірнянського району. 

Відкриття 3 спортивних залів в 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, Івано-Франківської області. Нове 
будівництво; 

добудова універсального спортивного залу до існуючої будівлі школи в 
с. Заріччя, Надвірнянського району, Івано-Франківської обл., (коригування 3) 
(реконструкція); 

створення 10 опорних закладів освіти з 2 філіями кожен;  
оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання (з мультимедійними 

засобами) з української мови, української літератури, історії України, фізики, 
хімії, біології, географії, математики, інформатики, трудового навчання; 

оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання 
(придбання 2500 ноутбуків); 

забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними меблями 
(придбання 10000 комплектів одномісних парт і 1250 комплектів двомісних 
парт); 

Придбання 14 шкільних автобусів для регулярного підвезення до місця 
навчання і додому учнів і педагогічних працівників сільської місцевості, які 
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проживають за межею пішохідної доступності (за рахунок коштів освітньої 
субвенції та обласного бюджету). 

 
Департаменти освіти, науки та молодіжної 
політики, розвитку громад та територій, дорож-
нього, житлово-комунального господарства, місто-
будування та архітектури облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад  
 

Освіта осіб з особливими потребами: 
подальше впровадження інклюзивної освіти у закладах загальної 

середньої та дошкільної освіти області. 
 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, обласний інститут підви-
щення педагогічної освіти, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад  
 

У галузі позашкільної освіти: 
забезпечення права дітей на позашкільну освіту; 
зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти. 
 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських, селищних, сільських рад  
 

У галузі професійної (професійно-технічної)освіти: 
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 

(професійно-технічної) освіти. 
 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських, селищних, сільських рад, 
обласний центр зайнятості 

 
У галузі вищої або фахової передвищої освіти: 
призначення стипендії голови обласної державної адміністрації та голови 

обласної ради учасникам антитерористичної операції та Операції Об'єднаних 
сил, які за кошти фізичних осіб здобувають вищу або фахову передвищу освіту 
у закладах державної та комунальної форм власності чи проходять навчання за 
програмою підготовки офіцерів запасу у закладах вищої освіти 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських, селищних, сільських рад 

 
забезпечення виконання заходів програми розвитку освіти Івано-

Франківщини на 2016-2023 роки 
 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, обласний інститут підви-
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щення педагогічної освіти, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
забезпечення права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; 
охоплення дітей інклюзивною освітою у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти відповідно до заяв батьків; 
забезпечення підвозом до місця навчання і додому 90,0 відс. учнів 

сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності; 
максимальне наближення професійної підготовки учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти до вимог виробництва та потреб 
роботодавців.  

 
2.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика  
 
Головні цілі на 2021 рік 
Належна реалізація на території області державної політики з питань 

дітей та молоді; створення сприятливих соціально-економічних передумов для 
життєвого самовизначення та самореалізації молоді; активізація роботи щодо 
забезпечення реалізації прав дітей на сімейне виховання, зокрема, їх 
усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, під опіку, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу; 
забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклу-
вання, осіб з їх числа, які його не мали або втратили з незалежних від них 
причин. 

 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
проведення тематичних диспутів, навчальних програм, круглих столів, 

семінарів-тренінгів, конференцій, інших заходів, спрямованих на утвердження 
громадянської свідомості та активної громадянської позиції, правове виховання 
та правовий захист молоді; 

проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, форумів, 
конференцій, конкурсів, виставок художньої творчості, пленерів, хакатонів, 
молодіжних творчих акцій, майстер-класів та здійснення інших заходів, 
спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованої та талановитої 
молоді; 

сприяння участі дітей та молоді Прикарпаття у міжнародних, 
всеукраїнських, обласних конференціях, форумах, з’їздах, злетах, фестивалях, 
конкурсах, турнірах, акціях, семінарах, змаганнях; 

реалізація соціальних програм щодо підтримки молоді.  
 

Департаменти освіти, науки та молодіжної 
політики, соціальної політики облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад  
 

попередження соціального сирітства шляхом здійснення раннього 
виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах; 

забезпечення ведення Єдиної інформаційної аналітичної системи "Діти" 
(ЄІАС "Діти") про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
громадян України, які бажають взяти їх на виховання, та дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах; 
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влаштування не менше як 140 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в сім’ї опікунів і піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі 
будинки сімейного типу і їх усиновлення; 

забезпечення діяльності закладів соціального захисту дітей, зокрема, 
обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Івано-
Франківськ), Міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
(с. Мединя Галицького району). 

забезпечення житлом не менше як 18 дітей-сиріт і дітей, які позбавлені 
батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мали або втратили з 
незалежних від них причин. 

 
Департаменти освіти, науки та молодіжної політи-
ки, соціальної політики, служба у справах дітей 
облдержадміністрації, обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад  

 
Очікувані результати на 2021 рік: 
збільшення числа молодих людей, які беруть участь у суспільному житті, 

волонтерських ініціативах, діяльності інститутів громадянського суспільства; - 
популяризація неформальної освіти серед молоді;  

зменшення рівня соціально небезпечних захворювань та різних форм 
залежності серед молоді; 

активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та 
авторитетності, створення моделі взаємодії органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, 
зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування програм інститутів 
громадянського суспільства, а також обласних програм і заходів стосовно дітей 
та молоді, молодих сімей; 

забезпечення житлом 19 дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського 
піклування, осіб з їх числа, які його не мали або втратили з незалежних від них 
причин. 

 
2.4. Культура  
 
Головні цілі на 2021 рік 
Збереження культурної спадщини в інтересах соціально-економічного, 

культурного та духовного розвитку Прикарпаття, створення належних умов для 
розвитку культури, підвищення культурного рівня та естетичного виховання 
громадян, забезпечення творчого розвитку особистості, надання культурних 
послуг населенню в територіальних громадах. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
забезпечення реалізації заходів діючих цільових програм; 
нове будівництво культурно-мистецького центру "Дзбан" в с. Старий 

Косів, Косівського району, в рамках проєкту "Створення культурно-мистецького 
туристичного комплексу "Мальований дзбан" в селах Вербовець та Старий 
Косів, Косівського району Івано-Франківської області; 

капітальний ремонт будівлі Музею писанкового розпису на вул. Чор-
новола, 43 в м. Коломия Івано-Франківської області; 
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благоустрій території Історико-меморіального музею ім. Степана Бандери 
у с. Старий Угринів, Калуського району;  

реалізація проєкту із завершення реконструкції будівлі колишнього 
килимового цеху у м. Косові під "Центр карпатської культури м. Косів"; 

капітальний ремонт приміщення (фасаду) за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Незалежності, 12 (приміщення обласної бібліотеки для юнацтва 
та навчально-методичного центру культури та туризму Прикарпаття); 

забезпечення достатніх обсягів фінансування культурної сфери на 
оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів 
закладів культури області; 

створення умов для належного функціонування мережі закладів культури 
і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості; 

забезпечення роботи підвідомчих установ культури в осінньо-зимовий 
період; 

комплектування книжкових фондів бібліотечних установ області сучасною 
україномовною літературою та періодичними виданнями за рахунок коштів 
місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, не заборонених законодавством; 

поетапне здійснення комп’ютеризації районних, міських, селищних та 
сільських бібліотек, встановлення точок WI-FI, програмного забезпечення 
бібліотечних процесів з усіма модулями, технічних засобів для оцифрування 
книжкових видань і періодики;  

підтримка професійного мистецтва, гастрольної діяльності мистецьких 
колективів та аматорських колективів народної творчості, залучення до них 
молоді; 

проведення святкових концертів та урочистостей з нагоди відзначення 
державних, професійних і релігійних свят; 

сприяння всеукраїнському, міжнародному та міжрегіональному спів-
робітництву в галузі культури. 

 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
створення нового культурно-мистецького туристичного центру "Дзбан"; 
збереження національної культурної спадщини, розвиток професійного 

мистецтва, підтримка колективів аматорської творчості, майстрів та творчих 
спілок; 

збереження оптимальної мережі закладів культури області та фахівців, 
зміцнення матеріально-технічної бази установ; 

залучення широкого кола молоді до культурно-мистецьких та 
патріотичних заходів; 

розширення кола відвідувачів установ культури з числа дітей та молоді; 
систематичне поповнення книжкових фондів бібліотек та якісне 

забезпечення інформаційних запитів сучасного користувача. 
 

2.5. Фізична культура і спорт  
 

Головні цілі на 2021 рік 
Формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне 

формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на 
демократичних та гуманістичних засадах; створення умов для забезпечення 
оптимальної рухової активності кожної людини; модернізація та розбудова 
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спортивної інфраструктури області; максимальне залучення дітей, підлітків, 
юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації 
їхніх здібностей у спорті вищих досягнень. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
здійснення грошових винагород (від 2,0 тис. гривень до 50,0 тис. гривень), 

заохочень та стипендій (від 1,0 тис. гривень до 4,0 тис. гривень) спортсменам, 
які стали чемпіонами, призерами та учасниками Олімпійських, Паралімпійських 
та Дефлімпійських ігор, Європейських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів 
спорту, переможцями всеукраїнських змагань, переможцями та призерами 
спортивних заходів міжнародного рівня, їх тренерам; 

удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп 
населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом відповідно до 
регіонального плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – здорова нація" та соціального проєкту "Активні парки – 
локації здорової України" (Указ Президента України від 17.12.2020 № 574/2020); 

підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору 
обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки 
шляхом збільшення коштів на утримання дитячо-юнацьких шкіл та Івано-
Франківської школи вищої спортивної майстерності; 

збереження існуючої мережі об'єктів та закладів фізичної культури і 
спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд, 
зокрема, будівництво 6 спортивних майданчиків (с. Белелуя, с. Підвисоке, 
с. Яворів, с. Уторопи, с. Богрівка, с. Вільхівці), будівництво 1 спортивного залу 
(с. Королівка), капітальний ремонт 3 спортивних майданчиків (с. Рунгури, 
с. Сопів, с. Ясень), капітальний ремонт 4 стадіонів (с. Пістань, с. Битків, 
м. Городенка, м. Снятин) та футбольного поля (с. Воскресинці);  

підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та 
дефлімпійського руху шляхом передбачення коштів в обласному бюджеті на 
проведення навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях; 

здійснення заходів щодо забезпечення спортсменам-членам націо-
нальних збірних команд України та їх тренерам належних умов для підготовки 
до офіційних змагань, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Все-
світніх ігор та Універсіад, шляхом передбачення коштів з обласного бюджету на 
допомогу у вирішенні житлово-побутових питань; 

реалізація завдань, визначених обласною цільовою соціальною 
програмою розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, 
розроблення, затвердження та реалізація обласної соціальної програми 
розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки. 

 
Управління спорту облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад  
 

Очікувані результати у 2021 році: 
розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних 

перетворень і ринкових відносин;  
залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною 

культурою та спортом; 
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підвищення у 2,5 рази рівня залучення громадян до занять фізичною 
культурою та спортом; 

покращення стану матеріально-технічної бази та створення належних 
умов для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності; 

покращення результатів виступів спортсменів області в офіційних 
національних та міжнародних змаганнях. 

 
2.6. Ринок праці та зайнятість населення 
 

Головні цілі на 2021 рік  
Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збере-

ження та створення сучасно облаштованих робочих місць і на цій основі – 
зростання зайнятості населення, сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг 
на потреби ринку праці, покращення умов праці на підприємствах та підвищення 
рівня заробітної плати.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
реалізація заходів регіональної та місцевих програм зайнятості населення 

області шляхом активного соціального діалогу між усіма заінтересованими 
органами виконавчої влади та сторонами соціального партнерства. 

 
Департамент соціальної політики облдержадмі-
ністрації, обласний центр зайнятості, структурні 
підрозділи облдержадміністрації, обласні організації 
та установи, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських, селищних, сільських рад  
 

підвищення рівня зайнятості, особливо в сільській місцевості, за рахунок: 
створення нових та зменшення кількості ліквідованих робочих місць; 
створення умов для самозайнятості населення і підтримки підприєм-

ницької ініціативи, зокрема надання безробітним одноразової виплати допомоги 
по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 

 
Департаменти соціальної політики, економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури, управ-
ління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, 
туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, обласний центр зайнятості, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад  
 

здійснення системної професійної орієнтації зайнятого та незайнятого 
населення, в тому числі молоді, з метою формування у них конструктивної 
поведінки на ринку праці шляхом проведення профорієнтаційних заходів, 
зокрема семінарів, майстер-класів, тренінгів, вебінарів, інтерактивних заходів, 
квестів, групових консультацій, тощо. 

 
Обласний центр зайнятості, департамент освіти, 
науки та молодіжної освіти облдержадміністрації 

 
посилення роботи щодо забезпечення кваліфікованими працівниками 

підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу, шляхом професійної 
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підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих 
безробітних.  

 
Обласний центр зайнятості, навчальні заклади 
області, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад  
 

забезпечення співпраці з роботодавцями щодо: 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на 

збереження трудового потенціалу та запобігання збільшенню обсягів 
безробіття, формування соціальної відповідальності роботодавців в державі, 
реалізацію соціальної політики в нових економічних умовах шляхом організації 
та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, зустрічей, інших 
інформаційних заходів; 

вивчення та прогнозування в професійно-кваліфікаційному розрізі 
поточної та перспективної потреби підприємств, установ та організацій області в 
робітничих кадрах і фахівцях; 

подальшого розвитку системи професійного навчання безробітних 
громадян безпосередньо на виробництві, проведення стажування безробітних 
на робочому місці; 

стимулювання діяльності роботодавців до створення нових робочих місць 
шляхом щомісячної компенсації їм фактичних витрат у розмірі єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих 
на нові робочі місця безробітних громадян; 

надання роботодавцям, діяльність яких пов’язана з виробництвом 
продукції, допомоги по частковому безробіттю для виплати працівникам, у разі 
зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників за 
рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття.  

  
Обласний центр зайнятості, департамент 
соціальної політики облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад  
 

підвищення конкурентоспроможності молоді та інших вразливих верств 
населення:  

сприяння зайнятості громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на 
ринку праці, шляхом щомісячної компенсації протягом 1 року єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцям, які праце-
влаштовують на нові робочі місця таких осіб за направленням служби 
зайнятості, строком не менше ніж на два роки, зокрема на перше робоче місце, 
з числа молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту; 

одноразове надання ваучера незайнятим громадянам у віці старше 
45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за 
професіями та спеціальностями, що дають змогу займатись підприємницькою 
діяльністю. 

 
Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад  
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забезпечення участі безробітних у громадських та інших роботах тимча-
сового характеру.  

 
Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад  
 

Очікувані результати у 2021 році: 
працевлаштування за сприяння служби зайнятості області 19,0 тис. 

незайнятих громадян;  
залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру 7,0 тис. 

осіб; направлення на професійне навчання 7,0 тис. осіб; 
рівень безробіття, визначений за методологією МОП, очікується 8,0 від-

сотка. 
 

2.7. Оплата праці  
 

Головні цілі на 2021 рік 
Тісна взаємодія місцевих органів виконавчої влади, профспілкових 

організацій та організацій роботодавців щодо захисту прав працівників у сфері 
оплати праці; скорочення кількості працівників, які отримують заробітну плату 
нижче мінімального розміру (у % до загальної чисельності штатних працівників); 
зменшення кількості працюючих в режимі неповної зайнятості та за договорами 
цивільно-правового характеру (у % до загальної чисельності штатних праців-
ників); повне погашення заборгованості з виплати заробітної плати на 
економічно активних підприємствах області. 

 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
Прогноз розміру середньомісячної заробітної плати на 2021 рік роз-

роблено з урахуванням Прогнозу економічного і соціального розвитку на 2021-
2023 роки, розробленого Мінекономіки в рамках нового прогнозного циклу і 
затвердженого на засіданні Кабінету Міністрів України 29.07.2020 року, в частині 
двоетапного підвищення рівня мінімальної заробітної плати до 6500,0 гривень. 

На 2021 рік прогнозується зростання середньомісячної заробітної плати 
до 12500,0 гривень. 

Згідно проведеного аналізу до кінця 2021 року прогнозується погашення в 
повному обсязі боргів з оплати праці на економічно активних підприємствах, а 
борг на підприємствах-банкрутах – зменшити до 7,0 млн. гривень. 

 
2.8. Соціальний захист населення 

 
Головні цілі на 2021 рік: 
Створення умов для поліпшення соціального захисту населення області, 

зокрема, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів 
національно-визвольних змагань та інтеграції в суспільство громадян з обмеже-
ними фізичними можливостями; соціальний супровід осіб, які переселилися з 
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО/ООС, а також 
поранених та членів сімей загиблих в ході АТО/ООС на сході України, залучення 
інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної 
соціальної політики; підвищення якості надання соціальних послуг. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
забезпечення адресного та своєчасного надання усіх видів соціальної 

допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій населенню області; 
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виплати одноразової допомоги на лікування та вирішення невідкладних 
соціально-побутових питань жителям області; 

поліпшення житлових умов осіб з інвалідністю І і ІІ груп, сімей, в яких 
проживають двоє і більше осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, в яких 
виховується дитина з інвалідністю; багатодітних сімей, в яких виховується 5 і 
більше дітей; сімей внутрішньо переміщених осіб; одиноких матерів (батьків), які 
виховують дитину з інвалідністю, в тому числі проживають спільно після 
досягнення такою дитиною повноліття; одиноких матерів (батьків), які 
виховують двоє і більше дітей; осіб, чиє житло пошкоджене (знищене) внаслідок 
надзвичайної ситуації (повені, зсуву, пожежі та ін.), прямі збитки від якої, 
відповідно до акта місцевого структурного підрозділу ДСНС України, складають 
більше 100,0 тис. грн.; 

виплата матеріальної допомоги сім’ям, у яких народилося одночасно троє 
і більше дітей; 

виплата матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і 
більше років;  

надання фінансової підтримки громадським об’єднанням соціального 
спрямування на реалізацію програм (проєктів, заходів); 

розвиток мережі соціальної інфраструктури за рахунок залучення 
бюджетних коштів, спонсорської та благодійної допомоги, участі в конкурсах 
проєктів, розвитку державно-приватного партнерства; 

забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення з питань соціального захисту населення та діяльності органів 
виконавчої влади у цьому напрямку; 

проведення ремонтних робіт у будинках-інтернатах (пансіонатах) системи 
соціального захисту населення, поліпшення матеріально-технічної бази установ 
системи соціального захисту населення; 

забезпечення виконання заходів: 
обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-

Франківської області на 2017-2021 роки; 
обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 
21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в АТО в районах її 
проведення; 

обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на 
території інших держав, а також членів їх сімей на 2019-2021 роки; 

регіональної цільової програми соціального захисту працівників, зайнятих 
на роботах із шкідливими і важкими умовами праці на 2020-2024 роки. 

 
Департамент соціальної політики облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад 

 
Очікувані результати: 
надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю на суму 2678,39 млн. 
грн.; 

надання пільг та житлових субсидій населенню області на суму майже 
1068,7 (тільки субсидія) млн. грн.;  
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залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області 
державної соціальної політики, поліпшення якості надання соціальних послуг, 
підвищення ефективності використання коштів обласного бюджету;  

покращення умов проживання підопічних та вихованців інтернатних 
установ системи соціального захисту населення; 

залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг 
вразливим категоріям населення шляхом соціального замовлення; 

створення для осіб з інвалідністю безбар’єрного середовища в усіх 
сферах їх життєдіяльності.  

 
2.9. Пенсійне забезпечення  

 
Головні цілі на 2021 рік 
Забезпечення своєчасності, правильності призначення та перерахунків і 

виплат пенсій, виконання планових показників з власних доходів, в тому числі за 
рахунок погашення заборгованості платників області до Пенсійного фонду 
України.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
забезпечення обслуговування громадян незалежно від місця їх 

реєстрації;  
вдосконалення форм і методів обслуговування громадян з використанням 

новітніх технологій;  
оцифрування (ретроконверсія) паперових пенсійних справ та впрова-

дження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення 
(перерахунку) та виплати пенсій на їх основі;  

скорочення заборгованості платників за платежами до бюджету Фонду.  

 
Очікувані результати у 2021 році: 
підвищення середнього розміру пенсії до 3216,36 грн.; 
дистанційний доступ пенсіонера до своєї пенсійної справи та зменшення 

термінів обробки пенсійної документації;  
збільшення надходжень до Пенсійного фонду України, виконання 

доведених планових показників, в тому числі за рахунок погашення 
заборгованості за платежами до Фонду та збільшення кількості застрахованих 
осіб, залучених до сплати платежів.  
 

2.10. Розбудова громадянського суспільства  
 

Головні цілі на 2021 рік 
Налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства (далі – 
ІГС) в процесі реалізації стратегії розвитку громадянського суспільства, 
сприяння у налагодженні конструктивного діалогу між органами влади та 
громадськими структурами; забезпечення партнерських відносин органів 
державної влади з інститутами громадянського суспільства та їх повноцінної 
участі у процесі вироблення суспільно важливих рішень; широке залучення до 
процесу громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів; 
виконання усього комплексу заходів, передбачених Стратегією державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: забезпечення 
свободи мирних зібрань, доступу до інформації, свободи вираження поглядів 
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тощо; імплементації прийнятого законодавства і практик правозастосування, які 
сприяють підвищенню гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
максимальне включення інститутів громадянського суспільства в процес 

прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення й стосуються 
конституційних прав і свобод громадян; 

забезпечення максимальної відкритості, прозорості та підзвітності 
суспільству органів влади шляхом проведення публічних консультацій з 
громадськістю щодо проєктів нормативно-правових актів з актуальних питань 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку області; 

проведення публічних заходів (зустрічей з громадськістю; "круглих 
столів", конференцій, форумів, громадських слухань) з метою залучення 
громадськості до обговорення актуальних проблемних питань розвитку області, 
вшанування пам’ятних дат і подій суспільно-політичного життя; 

забезпечення участі інституцій громадянського суспільства у формуванні 
та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом створення 
умов для забезпечення та функціонування консультативно-дорадчих органів 
при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. 

 
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 

 
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, районних, 

міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2021 рік 

складає 150 тис. гривень. 
 
Очікувані результати у 2021 році: 
забезпечення налагодження співпраці місцевих органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства; 
зміцнення інститутів громадянського суспільства області шляхом надання 

інформаційної, фінансової підтримки громадянському суспільству, проведення 
спільних заходів тощо;  

матеріально-технічна підтримка діяльності консультативно-дорадчих 
органів задля компетентного і послідовного виконання функцій відстоювання 
суспільних інтересів; 

створення умов для участі інститутів громадянського суспільства та 
громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики за 
рахунок активного поширення інформації, врахування результатів участі 
громадськості у процесі прийняття рішень, доступу до інформації про участь 
громадськості у процесі прийняття рішень та результати такої участі, надання 
правових обґрунтувань неврахування думки громадськості при прийнятті 
рішення органом державної влади тощо; 

підвищення якості нормативно-правових актів місцевих органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування шляхом врахування законних 
інтересів громадськості; 

створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку 
громадянського суспільства, консультацій з громадськістю, сприяння 
проведенню громадської експертизи, доступу до публічної інформації, обміну 
інформацією тощо; 
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підвищення рівня довіри мешканців області до місцевих органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. 

 
2.11. Розвиток інформаційного простору  
 
Головні цілі на 2021 рік 
Сприяння максимальній відкритості, прозорості та підзвітності громаді 

місцевих органів влади, оперативному інформуванню громадян про суспільно-
політичну та соціально-економічну ситуацію в області, актуальні питання 
державної політики, забезпечення умов для підтримки свободи слова в регіоні, 
інформаційного супроводу реалізації реформ, формування та підтримки 
позитивного іміджу Івано-Франківської області на шляху розбудови Української 
держави та інтеграції в ЄС.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
проведення інформаційних кампаній соціальної реклами щодо надання 

соціальних гарантій та допомоги населенню області, військової служби у 
Збройних силах України та Національній гвардії, запровадження заходів із 
енергозбереження та енергоефективності, формування та підтримки 
позитивного іміджу Івано-Франківської області (білборди, сітілайти, плакати, 
листівки);  

здійснення інформаційно-методичних заходів щодо тенденцій розвитку 
інформаційного простору області, реформування комунальних засобів масової 
інформації, перехід місцевих телерадіоорганізацій на цифрове мовлення; 

організація, проведення семінарів, засідань "круглих столів", нарад, 
пресконференцій, брифінгів, прес-турів та конкурсів журналістської 
майстерності;  

забезпечення оперативного інформування мешканців області про 
діяльність органів влади з актуальних питань життєдіяльності області, 
роз’яснення рішень органів влади засобами масової інформації (преса, 
телебачення, радіо, інтернет-видання, вебсайт облдержадміністрації). 

 
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації  

 
Заходи реалізуються за рахунок коштів обласного, районних, міських 

бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2021 рік 

складає 600 тис. гривень.  
 
Очікувані результати у 2021році: 
налагодження постійного, системного діалогу органів державної влади та 

громадськості, конструктивної співпраці між інституціями влади та засобами 
масової інформації; 

додержання свободи слова в регіоні;  
забезпечення інформаційного супроводу державної політики, доведення 

до громадськості рішень органів влади, позитивного позиціонування Івано-
Франківської області в розрізі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та 
поглиблення євроінтеграційних процесів.  
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3. Територіальний розвиток  
 
3.1. Соціально-економічний розвиток територій області  
 
Головні цілі на 2021 рік 
Забезпечення збалансованого розвитку територій і населених пунктів 

області. 
 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
створення умов для економічного зростання шляхом сприяння залученню 

інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і інвестиційних 
проєктів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із 
застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки 
(юридична, організаційна, презентаційна тощо); 

диверсифікація виробництва, розвиток альтернативних видів економічної 
діяльності у містах і районах області;  

розвиток міжнародної співпраці та сприяння інтеграції товаровиробників 
області на світові ринки; 

залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних 
фінансових організацій для реалізації проєктів регіонального розвитку; 

всебічна підтримка підприємницької діяльності шляхом усунення 
адміністративних та організаційних перешкод, надання комплексу інформа-
ційно-консультаційних послуг та розвитку інфраструктури підтримки малого і 
середнього бізнесу; 

створення сприятливих умов для задоволення законних потреб громадян 
в адміністративних послугах належної якості; 

забезпечення ефективного використання земельних ресурсів; 
забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування 

житлово-комунального господарства; 
сприяння запровадженню енергозберігаючих заходів у комунальній і 

бюджетній сферах та стимулювання населення до їх впровадження; 
проведення реконструкції та капітального ремонту дорожньої 

інфраструктури; 
здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці та 

активізація роботи щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати 
на підприємствах області; 

сприяння вжиттю відповідними органами заходів з легалізації заробітної 
плати та забезпеченню зайнятості працездатного населення; 

вжиття заходів щодо недопущення нарахування заробітної плати нижче її 
мінімального рівня; 

реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки малозабезпечених 
верств населення, демобілізованих учасників АТО/ООС та сімей загиблих в 
АТО/ООС; 

забезпечення якісних і доступних медичних послуг; 
забезпечення сучасної і якісної освіти; 
підтримка культурної інфраструктури та розширення культурного 

простору; 
забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися, 

забезпечення їх збалансованого розвитку; 
забезпечення безпеки життєдіяльності та стабільної екологічної ситуації; 
зміцнення законності та правопорядку; 
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забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного 
інформування територіальної громади області про діяльність органів виконавчої 
влади; 

проведення оцінки результатів діяльності міст, селищ та сіл області, 
підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань, що стримують 
розвиток територій;  

реалізація заходів щодо забезпечення своєчасної та у повному обсязі 
виплати заробітної плати; 

раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та 
розвитку сфери зайнятості населення в регіонах. 

 
Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад 

 

3.2. Розвиток гірських територій  
 
Головні цілі на 2021 рік 
Забезпечення сталого розвитку та екологічної безпеки гірських територій, 

зміцнення місцевої економіки та громад, збереження природних цінностей та 
етнокультурної спадщини, розвиток інфраструктури та туризму, поліпшення 
якості життя та економічного благополуччя населення. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
координація виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

20.10.2019 № 880 "Про затвердження Державної програми розвитку регіону 
українських Карпат на 2020-2022 роки"; 

реалізація проєкту "Мале карпатське коло"; 
створення високотехнологічних підприємств з первинної та глибинної 

переробки сировини (плодів та ягід); 
створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

сільськогосподарських виробничих кооперативів у гірських населених пунктах; 
надання фінансової та інвестиційної підтримки суб’єктам малого і 

середнього підприємництва; 
розроблення документації з просторового планування гірських населених 

пунктів; 
будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення, які сприяють доступності до 
центрів економічного зростання; 

розширення мережі туристично-інформаційних центрів; 
реалізація комплексних проєктів створення нових об’єктів туристичної та 

рекреаційної інфраструктури на території гірських населених пунктів; 
проведення тематичних фестивалів, організація виставок майстрів 

народних ремесел тощо для популяризації туристичних локацій найвідда-
леніших гірських населених пунктів; 

проведення робіт з реставрації пам’яток культурної спадщини державного 
та місцевого значення, розташованих на території гірських населених пунктів; 

сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій у гірській території; 
впровадження альтернативної енергетики; 
впровадження природоохоронних заходів. 
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Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, які знаходяться у гірській 
території 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
зростання кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва в 

гірській місцевості; 
зростання частки гірських населених пунктів, що мають документи 

просторового планування (генеральні схеми); 
збільшення протяжності капітально відремонтованих автомобільних доріг 

загального користування; 
об’єднання курортних та туристичних центрів дорожньою 

інфраструктурою Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. 
Серед ключових центрів з Івано-Франківського боку – Вигода, Вишків і Буковель;  

збільшення чисельності туристів/зростання туристичних потоків; 
поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану; 
зростання надходжень до місцевих бюджетів у гірській місцевості. 
 
3.3. Розвиток громад 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Забезпечення збалансованого розвитку утворених громад шляхом 

створення умов для їх сталого економічного розвитку та поліпшення якості 
життя населення. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
формування ефективного місцевого самоврядування, злагодженого 

управління процесами та територіями; 
вирівнювання дисбалансу економічних та соціальних показників; 
напрацювання механізмів подальшого забезпечення функціонування та 

розвитку територіальних громад. 
 

Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, 
департамент розвитку громад та територій, до-
рожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадмі-
ністрації, територіальні підрозділи центральних 
органів виконавчої влади, райдержадміністрації 

 

надання практичної допомоги з підготовки планів соціально-економічного 
та культурного розвитку громад; 

залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціально-
економічного розвитку громад; 

запровадження енергозберігаючих, екологічних технологій виробництва, 
розвиток та впровадження альтернативної енергетики. 

 

Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, 
структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації 

 

проведення робіт з благоустрою територіальних громад. 
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Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, 
райдержадміністрації, департамент розвитку гро-
мад та територій, дорожнього, житлово-кому-
нального господарства, містобудування та архі-
тектури облдержадміністрації 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
високий рівень обізнаності жителів міських, селищних, сільських рад 

області, представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої 
влади щодо переваг децентралізації влади; 

забезпечення отримання якісних публічних та адміністративних послуг 
жителями територіальних громад на місцевому рівні; 

забезпечення сталого розвитку територій територіальних громад шляхом 
реалізації розвиткових та інфраструктурних проєктів за кошти різних джерел 
фінансування. 

 
3.4. Розвиток місцевого самоврядування в області 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії, 

створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних 
рівнів у Івано-Франківській області, удосконалення правових засад місцевого 
самоврядування, зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого 
самоврядування, поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та 
соціального захисту населення, надання йому соціальних послуг на належному 
рівні, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення, 
реалізація невідкладних і перспективних заходів щодо розвитку комунальних 
засобів масової інформації. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
надання науково-методичної допомоги органам місцевого 

самоврядування; 
підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів; 
поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого 

самоврядування з органами виконавчої влади; 
проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого 

самоврядування; 
проведення обласних конкурсів проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування; 
залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів сіл, 

селищ, міст до процесів розвитку місцевого самоврядування в Україні; 
підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого 

самоврядування в Україні та розв'язання актуальних проблем у цій сфері; 
повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації питань 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, всебічне інформування населення 
про події соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного і 
духовного життя України та області, органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій; 

забезпечення реалізації заходів програми розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2021 рік; 
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забезпечення реалізації проєктів-переможців одинадцятого обласного 
конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

 
Органи місцевого самоврядування-переможці другого-
одинадцятого обласних конкурсів проєктів та 
програм розвитку місцевого самоврядування, вико-
навчий апарат обласної ради 

 
забезпечення проведення одинадцятого обласного конкурсу проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування та дев’ятих конкурсів "Громада 
кращого довкілля", "Краща спортивна громада", "Краща етнокультурна 
громада". 

 
Виконавчий апарат обласної ради, відповідальні особи 
районних рад  

 
повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації питань 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, всебічне інформування населення 
про події соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного і 
духовного життя України та області, діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій. 

 
Обласні та районні засоби масової інформації всіх 
форм власності, виконавчий апарат обласної ради 

 
проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого 

самоврядування, надання науково-методичної допомоги та проведення навчань 
депутатів та представників органів місцевого самоврядування, забезпечення 
підготовки кадрів для цих органів. 

 
Виконавчий апарат обласної ради спільно з вищими 
навчальними закладами області, районними радами 
 

Очікувані результати у 2021 році: 
створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами 

місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органів місцевого 
самоврядування всіх рівнів; 

створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та опера-
тивного інформування місцевих рад; 

упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку 
території з боку органів місцевого самоврядування; розповсюдження 
позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування всіх рівнів, 
спрямованого на поступовий комплексний соціально-економічний розвиток 
місцевих громад; 

впровадження проєктів, направлених на вирішення найбільш актуальних 
проблем територіальних громад Івано-Франківської області; підвищення рівня 
інформованості та правової освіти жителів місцевих громад; 

підвищення якості надання адміністративних послуг населенню 
відповідних територій, поліпшення екологічного стану, збереження культурних 
традицій місцевих громад; 
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реалізація проєктів-переможців одинадцятого обласного конкурсу 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на 
розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування; 

підвищення поінформованості населення області щодо діяльності органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних та 
громадських організацій; 

підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. 

 
4. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання  
 
4.1. Податково-бюджетна політика 

 
Одним із основних завдань бюджетної політики на 2021 рік є забез-

печення збалансованості та стійкості бюджетної системи. 
Формування прогнозних показників місцевих бюджетів області на 2021 рік 

здійснено з урахуванням Прогнозу економічного і соціального розвитку України 
на 2020-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 
15.05.2019 № 555, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-
2027 роки. 

При розрахунку фінансового ресурсу місцевих бюджетів враховано: 
норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України; 
підвищення соціальних стандартів; 
проведення заходів по оптимізації видатків місцевих бюджетів; 
дотримання жорсткої фінансової дисципліни. 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Забезпечення збалансування показників місцевих бюджетів, підвищення 

рівня їх фінансової забезпеченості шляхом вжиття заходів щодо збільшення 
дохідної частини, оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання 
жорсткої бюджетної дисципліни. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених 

місцевими радами планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх 
наповнюваності шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації 
заробітної плати та ліквідації податкового боргу. 

 
Головне управління Державної податкової служби в 
області, департамент соціальної політики облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети рад територіальних громад, органи місцевого 
самоврядування 

 
забезпечення неухильного дотримання вимог частини 4 статті 

77 Бюджетного кодексу України. 
 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад, органи місцевого самовряду-
вання, головні розпорядники коштів 
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проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів шляхом 
виключення непершочергових та неефективних витрат, насамперед тих витрат, 
що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного 
розпорядника коштів. 

 
Головні розпорядники коштів, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, 
органи місцевого самоврядування 

 

вжиття заходів щодо економного та ефективного використання 
бюджетних коштів та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни. 

Головні розпорядники коштів, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, 
органи місцевого самоврядування, Управління Захід-
ного офісу Держаудитслужби в області 

 

Очікувані результати у 2021 році: 
забезпечення виконання затверджених місцевими радами планових 

показників; 
збалансування місцевих бюджетів видатками на оплату праці працівників 

бюджетних установ, теплоенергоносіїв і комунальних послуг та інших 
захищених видатків бюджету; 

підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів шляхом 
вжиття заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних 
коштів; 

величина податкового боргу за податковими зобов’язаннями на 2021 рік 
очікується в розмірі 1096,0 млн. грн. або 99,5 відс. до величини боргу у 
2020 році. 

 
4.2. Інвестиційна діяльність 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Впровадження ефективної регіональної політики у сфері інвестиційної 

діяльності шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату для 
надходжень інвестицій в економіку регіону та забезпечення економічного 
зростання; заходів для поліпшення іміджу області серед потенційних інвесторів, 
покращення умов для залучення стратегічних інвестицій, вдосконалення 
системи супроводу інвесторів, підвищення рівня управління інвестиційною 
діяльністю.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік:  
розвиток діючих та налагодження нових зв’язків з інвесторами економіки 

області, в тому числі сприяння реалізації на території Стриганецького кар’єру у 
селах Стриганці та Довге Івано-Франківського району інвестиційного проєкту з 
будівництва виробничого комплексу з випалу вапна за участю ізраїльського 
інвестора. 

 
Управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації, райдержадмініст-
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рації, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад 

 
поліпшення інвестиційної привабливості області шляхом активізації 

промоції області, створення інформаційно-маркетингових продуктів з 
актуальною для інвесторів і постійно оновлюваною інформацією, зокрема: 
оновлення макету інвестиційного паспорту області для його запису на флеш-
пам’ять в якості промоційного матеріалу; наповнення створеного інвестиційного 
порталу області. 

сприяння у підготовці інвестиційних пропозицій потенційними ініціаторами 
області, їх промоція з метою залучення інвестицій для реалізації.  

 
Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації та виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад 
 

проведення заходів інвестиційного характеру та участь в таких заходах 
(форуми, ділові зустрічі, конференції, "круглі столи", презентації тощо) з метою 
налагодження і розвитку співпраці з інвесторами, зокрема: круглого столу 
"Інвестиційна привабливість Прикарпаття: успішні проєкти, виклики та 
перспективи"; участь керівництва облдержадміністрації в UkraineInvest Talks 
2021 – дискусійній панелі представників бізнес-спільноти західних регіонів щодо 
обговорення інвестиційного потенціалу регіонів та представлення інвестиційних 
проєктів (м. Львів); організація регіональних зустрічей з дипломатичним 
корпусом, акредитованим в Україні, з метою презентації економічного й 
інвестиційного потенціалу області (Івано-Франківська область)  

  
Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій, департамент еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації, райдержадміні-
страції та виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад 
 

проведення семінарів, тренінгів, навчань з питань інвестиційного 
забезпечення розвитку територій для фахівців райдержадміністрацій та 
виконкомів територіальних громад. 

 
Управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад 
 

Очікувані результати у 2021 році: 
збільшення обсягів залучених суб’єктами господарювання області прямих 

іноземних інвестицій до 535,3 млн. дол. США*, що на 2,0 відс. більше, ніж у 
2020 році; 



 77 

обсяг іноземного капіталу на одного жителя області збільшиться до 
392,3 дол. США, що більше на 2,0 відс., ніж у 2020 році*. 

 
* обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) наростаючим підсумком з 

початку інвестування та у розрахунку на одну особу зазнали суттєвих змін через зміну 
застосовуваної НБУ методології розрахунку (почав враховувати дані щодо реінвестованих 
доходів підприємств реального сектору) 

 

4.3. Науково-технічна та інноваційна діяльність 
 

Головні цілі на 2021 рік 
Створення сприятливих умов для інноваційного розвитку регіону за 

допомогою концентрації виробничого й наукового потенціалу, фінансових, 
матеріально-технічних ресурсів, освоєння нових технологій, засобів вироб-
ництва, матеріалів, іншої наукоємної, конкурентоспроможної продукції, 
реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
регіонального рівня, популяризації наукової та винахідницької діяльності в 
області. 

 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
підвищення конкурентоспроможності регіональних виробництв внаслідок 

їх інноваційного технологічного оновлення. 
 

Промислові підприємства області, департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації  

 
надання інформаційного супроводу бізнес-ідеям суб’єктів госпо-

дарювання, в тому числі щодо участі у міжнародних програмах та проєктах з 
питань розвитку інновацій. 

 
Департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації, вищі 
навчальні заклади 
 

підтримка розвитку інноваційних екосистем шляхом створення регіональної 
мережі інноваційної інфраструктури (техно- та індустріальних парків, бізнес-
інкубаторів, центрів R&D та трансферу технологій тощо).  

 

Вищі навчальні заклади, органи виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 

проведення інформаційно-просвітницької роботи у сфері інновацій 
(нагородження лауреатів обласної щорічної премії імені Герасима Терсенова, 
організація та проведення обласних науково-практичних конференцій, інші 
заходи). 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації, гро-
мадська організація "Івано-Франківська обласна 
організація Товариства винахідників і раціона-
лізаторів України" 

 

реалізація проєкту "Розбудова екосистеми інновацій Івано-Франківська" 
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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, 
інноваційний центр "Промприлад. Реновація", 
департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації 

 

Очікувані результати у 2021 році: 
поглиблення співпраці вищих навчальних закладів і наукових установ 

області з реальним сектором економіки; 
видання каталогу "Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і 

раціоналізаторів Прикарпаття"; 
збільшення кількості освоєних інноваційних технологій та нових видів 

промислової продукції; 
підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки шляхом 

запуску компонентів інноваційної екосистеми на базі інноваційного центру 
"Промприлад. Реновація". 

 
4.4. Розвиток споживчого ринку  

 
Головні цілі на 2021 рік 
Нарощування суб’єктами господарювання обсягів обороту роздрібної 

торгівлі; збільшення обсягів реалізації товарів вітчизняного виробництва 
шляхом залучення в товарооборот продукції місцевих товаровиробників; 
забезпечення належного захисту прав споживачів, контролю за якістю і 
безпекою продукції та послуг, що реалізуються населенню області; відстеження 
та аналіз цінової ситуації на соціально важливі групи продовольчих товарів. 

 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
вжиття заходів з реалізації державної політики щодо державного нагляду 

за якістю товарів і послуг, забезпечення правового рівня захисту прав 
споживачів та проведення консультативно-роз’яснювальної роботи з цих 
питань.  

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-
Франківській області, департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських, селищних, сільських рад 

 

сприяння розвитку мережі закладів торговельного і побутового 
обслуговування населення, насиченості споживчого ринку області товарами 
місцевого виробництва та залучення їх до участі у ярмаркових заходах. 

  
Департаменти агропромислового розвитку, 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад 

 
забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства 

при формуванні цін на продукцію громадського харчування у загальноосвітніх та 
професійно-технічних освітніх закладах області. 
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Головне управління Держпродспоживслужби в Івано -
Франківській області 

 

координація дій контролюючих органів області щодо забезпечення 
дотримання державної дисципліни цін, вимог діючих розпоряджень 
облдержадміністрації, недопущення монопольних зловживань, антиконку-
рентних узгоджених дій при формуванні цін товаровиробниками, посередниками 
та у торговельній мережі, а також проявів недобросовісної конкуренції між 
учасниками ринку. 

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-
Франківській області, департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, контролюючі органи 

 

Очікувані результати у 2021 році: 
забезпечення обсягів обороту роздрібної торгівлі на рівні 26,3 млрд. грн., 

що на 1,5 відс. більше, ніж у 2020 році, у порівняних цінах і на 9,7 відс. – у 
діючих.  

 

4.5. Розвиток підприємництва 
 

Головні цілі на 2021 рік 
Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, створення 

сприятливих умов для започаткування, ведення та зростання підприємницької 
діяльності, у тому числі забезпечення підтримки соціального підприємництва 
шляхом консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін.  

 
Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
реалізація заходів регіональної цільової програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2021 рік. 
 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, Регіо-
нальний фонд підтримки підприємництва по Івано-
Франківській області, Головне управління Державної 
податкової служби в області, обласний центр зайня-
тості, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад, громадські органі-
зації 

 
вдосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом 

запровадження надання таких послуг в електронній формі.  
 

Департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури, структурні підрозділи облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, в тому числі виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад 

 
сприяння створенню центрів надання адміністративних послуг (далі – 

ЦНАП) в Гвіздецькій, Чернелицькій селищних, Зеленській, Підгайчиківській 
сільських громадах та функціонуванню в Яблунівській, Кутській, Ворохтянській, 
Єзупільській, Отинійській, Солотвинській селищних, Білоберізькій, Коршівській, 
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Космацькій, Новицькій, Переріслянській, Дубовецькій, Дубівській, Загвіздянській, 
Пасічнянській сільським громадам.  

 
Департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад, територіальні органи центральних 
органів виконавчої влади 

 
забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при 

прийнятті регуляторних актів. 
 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, органи місцевого самоврядування 

 
забезпечення підготовки та розміщення на Єдиному державному 

вебпорталі відкритих даних наборів регуляторних відкритих даних. 
 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, органи місцевого самоврядування 

 
надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва. 
 

Департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації, Регіо-
нальний фонд підтримки підприємництва по області, 
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядну-
вання, кредитні спілки області, обласний, міські, 
районні, міськрайонні центри зайнятості 

 
забезпечення ефективної комунікації органів влади із суб’єктами 

підприємництва, громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців 
шляхом проведення зустрічей та відкритих дискусій, конференцій, нарад, 
тренінгів, а також системної роз’яснювальної роботи. 

 
Департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури, структурні підрозділи облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Головне управління Державної 
податкової служби в області, Головне управління 
статистики в області 

 
сприяння залученню до підприємницької діяльності жителів сільської та 

гірської місцевості, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО/ОСС та 
розвиток соціально орієнтованого підприємництва в регіоні. 

 
Івано-Франківський обласний центр зайнятості, де-
партаменти економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури, освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації, райдержадмініст-
рації, органи місцевого самоврядування, Регіональний 
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фонд підтримки підприємництва по області, вищі 
навчальні заклади, громадські організації 

 
створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього 

бізнесу шляхом використання можливостей участі у програмах Європейського 
Союзу та інших програмах міжнародної технічної допомоги. 

 
Управління міжнародного співробітництва, євро-
інтеграції, туризму та інвестицій, департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад 

 
надання на конкурсній основі фінансової підтримку пілотним проєктам 

місцевих громад Карпатського регіону у рамках реалізації проєктів секторальної 
підтримки "Карпатська мережа регіонального розвитку" та "Карпатська мережа 
2.0".  

 
Департамент економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації, Асоціація 
органів місцевого самоврядування "Єврорегіон 
Карпати-Україна", виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад 
 

Очікувані результати у 2021 році: 
створення умов для розв’язання соціально-економічних проблем; 

поліпшення бізнес-клімат у регіоні; застосування фінансово-кредитних 
механізмів підтримки бізнесу; збільшення кількості суб’єктів господарювання; 
створення умов для збільшення кількості осіб, зайнятих у малому і середньому 
підприємництві, в тому числі самозайнятих; підвищення рівня зайнятості 
шляхом активного залучення молоді до малого і середнього підприємництва; 
сприяння розвитку соціального та інклюзивного підприємництва; формування 
ефективної інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва; 
активізування системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на 
підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання, щодо 
ведення бізнесу, поширення серед населення правових та економічних знань, 
необхідних для здійснення підприємницької діяльності, збільшення кількості 
ЦНАП, які розпочали прийом суб’єктів звернень на 6 одиниць (з 43 до 49).  

 

4.6. Розвиток туризму 
 

Головні цілі на 2021 рік 
Перетворення туризму на один із провідних секторів економіки області, 

формування конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках 
туристичного продукту для потреб розвитку внутрішнього і в’їзного туризму. 

 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
реалізація заходів регіональної цільової програми розвитку туризму в 

Івано-Франківській області на 2021 рік: виготовлення і встановлення туристично-
інформаційних стендів; проведення знакування і маркування туристичних 
маршрутів; інфраструктурне та інформаційне облаштування привабливих для 
туристичних відвідувань об’єктів природної і культурної спадщини; 
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впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських маршрутів, 
облаштування місць відпочинку туристів, оглядових майданчиків тощо; 
відновлення мережі вузькоколійних залізниць в області; підтримка створення та 
інфраструктурного облаштування інтерпретаційних візит-центрів спадщини, 
інтерактивних музеїв, скансенів, центрів етнотуризму та інших атракцій; 

реалізація проєкту "Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного 
продукту в природоохоронних територіях";  

реалізація проєкту "Створення комунікаційної єврорегіональної Плат-
форми "ідеальних" міст для переорієнтації туризму в Івано-Франківській 
області"; 

реалізація проєкту "Створення культурно-мистецького туристичного комп-
лексу "Мальований дзбан"; 

реалізація проєкту "Розвиток магнітної атракції Івано-Франківської 
області: облаштування Лісової школи Центру спадщини Вигодської вузько-
колійки як інноваційного хабу збереження природної спадщини"; 

реалізація проєкту "Покращення умов для відпочинку туристів на річці 
Дністер"; 

реалізація проєкту "Ісаківський дельтадром"; 
підтримка і просування туристсько-екскурсійного продукту (реалізація 

промоційних проєктів "Невдома: мандруй незвіданим Прикарпаттям", "Tour De 
Ukraine: Івано-Франківщина", ротація турів у рамках проєкту "52 вікенди на 
Івано-Франківщині"; видання путівника "Дорога смаку Прикарпаття"); 

створення і підтримка цифрових продуктів (створення віртуальної 
туристичної мапи, нових віртуальних турів; підтримка роботи головного 
туристичного порталу області iftourism.com); 

проведення конкурсу студентських туристичних стартапів; 
організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, інших 

рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів 
масової інформації, блогерів (організація IX-го сезону безкоштовних екскурсій в 
Івано-Франківську, проведення експедиції блогерів з метою вивчення живої 
спадщини Карпат); 

підтримка реалізації транскордонних проєктів у сфері туризму ("Світ 
Карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат"; 
"52 способи життя в Карпатах: відродження традиційної культури праці", 
"BikeAcceNT: велосипедна доступність об’єднує території", "Розвиток 
транскордонного співробітництва для популяризації об’єктів історичної та 
культурної спадщини на прикордонній території Румунії і України" та ін.). 

 

Управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержад-
міністрації, виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад 

 

Очікувані результати у 2021 році: 
збільшення обсягу надходжень туристичного збору до 6,5 млн. грн. 

(збільшення на 16,0 відс.); 
збільшення податкових надходжень від надання послуг суб’єктами 

туристичної діяльності до 90,0 млн. грн. (збільшення на 6,0 відс.); 
збільшення загальної кількості туристів та екскурсантів до 2,0 млн. осіб 

(збільшення на 11,0 відс.). 
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4.7. Зовнішньоекономічна діяльність 
  
Головні цілі на 2021 рік:  
Сприяння в розширенні зовнішніх ринків збуту товарів і послуг виробників 

області, зростанні експортного потенціалу області. 
 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
популяризація експортного потенціалу області в рамках участі в 

міжнародних економічних форумах, торгових місіях, ділових зустрічах, зокрема, 
під час проведення регіональних зустрічей з дипломатичним корпусом, 
акредитованим в Україні, з метою презентації економічного й інвестиційного 
потенціалу області (серпень-вересень 2021 року, Івано-Франківська область) 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, 
селищних, сільських рад 
 

поширення комерційних пропозицій підприємств області серед іноземних 
ділових кіл, використовуючи можливості дипломатичних установ України за 
кордоном, зокрема Генерального консульства Румунії в м. Ужгород; Посольства 
України в Азербайджанській Республіці; Посольства України в Хорватській 
Республіці, Посольства України в Республіці Ізраїль, Генерального консульства 
Чеської Республіки у Львові. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації 

 

залучення товаровиробників області до участі у міжнародних тендерах, 
бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах. 

  
Управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад 

 

організаційна та інформаційна підтримка проведення в області бізнес-
форумів, ділових зустрічей, семінарів, "круглих столів", тренінгів з питань 
розвитку експортного потенціалу, зокрема проведення навчальних тренінгів 
Export Bootcamp для експортоорієнтованих підприємств області за участю 
експертів Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".  

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій, департамент 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських, селищних, сільських рад 
 

Очікувані результати у 2021 році: 
- збільшення експорту товарів області на 2,5 відс.;  
- досягнення обсягу експорту товарів області на одну особу 569,3 дол. 

США (збільшення на 2,5 відс. порівняно з 2020 роком). 
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4.8. Розвиток міжнародного співробітництва 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Створення сприятливих умов для реалізації на території області держав-

ної політики у сфері транскордонного співробітництва та взаємодії з міжна-
родними організаціями і фінансовими інституціями в рамках міжнародної 
технічної допомоги; реалізація на території області державної політики у сфері 
міжнародних відносин; формування позитивного інвестиційного іміджу Івано-
Франківської області. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
виконання завдань і заходів Регіональної цільової Програми розвитку 

міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік; програм 
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2021-
2027 роки; 

проведення зустрічей, семінарів, конференцій, "круглих столів" з питань 
міжнародного співробітництва; 

проведення протокольних заходів: зустрічей керівництва області з 
представниками офіційних делегацій іноземних держав, зокрема голови 
облдержадміністрації з Генеральним консулом Румунії в Чернівцях (у січні  
2021 року); з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Хорватія в 
Україні Аніцою Джамич та Почесним консулом Республіки Хорватія в м. Івано-
Франківськ Віталієм Запухляком (лютий 2021 року); з Генеральним консулом 
Чеської Республіки у Львові Павелом Пешеком (травень 2021 року); з 
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїлі Є. Корнійчуком 
(травень 2021 року); організація офіційних прийомів для делегацій 
дипломатичних представництв і регіонів-партнерів іноземних держав у рамках 
діючих двосторонніх та багатосторонніх документів згідно з програмами візитів;  

забезпечення консультаційної та інформаційної підтримки суб’єктів 
транскордонного співробітництва у розробленні та реалізації проєктів 
міжнародної технічної допомоги, зокрема: підготовка листів-клопотань для 
реєстрації проєктів технічної допомоги ЄС "Об’єднані спадщиною: збереження 
історичної спадщини фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд в Румунії з метою 
розвитку туризму", "Транскордонна зелена транспортна мережа", "Безпечне 
майбутнє", "Альтернативні терапії у Марамуреші та Івано-Франківську – 
ALTHERA";  

забезпечення співфінансування проєктів, що реалізуються на території 
області із залученням міжнародної технічної допомоги, зокрема розробка 
порядку співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги з обласного 
бюджету. 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
підтримка позитивного іміджу Івано-Франківщини як прогресивного 

європейського регіону; 
започаткування нових і розвиток існуючих взаємовигідних економічних та 

культурних зв’язків області з регіонами та міжнародними організаціями країн 
світу;  

створення сприятливих умов для сталого соціально-економічного 
розвитку територій шляхом залучення зовнішніх ресурсів. 
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4.9. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад 

області  
 
Головні цілі на 2021 рік 
Підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області; забезпечення надходження коштів від оренди 
та приватизації майна до обласного бюджету.  

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
забезпечення прозорості процедури передачі в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст області. 
 

Управління об’єктами спільної власності терито-
ріальних громад області, постійна комісія обласної 
ради з питань бюджету, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій 

 

Очікувані результати у 2021 році: 
забезпечення надходження до обласного бюджету від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться 
у комунальній власності, коштів у сумі 10,4 млн. гривень. 

 
5. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 

безпека 
 
5.1. Зменшення забруднення навколишнього природного 

середовища 
 
Головні цілі на 2021 рік 
Впровадження і підвищення ефективності природоохоронних заходів в 

Івано-Франківській області для покращення стану навколишнього природного 
середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної 
безпеки регіону. 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 11, середній ремонт 

електрофільтрів енергоблоків № 5 і № 7, поточний ремонт електрофільтрів 
ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ ДТЕК "Західенерго". 
 

ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ ДТЕК "Західенерго" 

встановлення сушильного барабану вугілля, генеруючих установок для 
компенсації реактивної енергії, модернізація та ремонт ГОУ дозблоку та 
приймальних бункерів цеху на ПрАТ "Івано-Франківськцемент". 

 
ПрАТ "Івано-Франківськцемент" 

проведення наладки та випробування ефективності роботи золовлов-
люючих установок на котлах № 1, 2 та аспіраційних установок цеху 
паливоподачі ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА". 

 
ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" 
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проєктування, будівництво, ремонт і реконструкція комунальних очисних 
споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області з метою 
зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти та покращення 
стану поверхневих водних об’єктів, а саме: будівництво каналізаційних мереж в 
с. Красноїлля Верховинського району, с. Брошнів Брошнів-Осадської селищної 
громади, с. Угорники Івано-Франківської міської громади; реконструкція очисних 
споруд в селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної громади та 
селищі Заболотів Заболотівської селищної громади; будівництво та 
реконструкція очисних споруд в закладах освіти та культури області; 
каналізаційних мереж на окремих вулицях в населених пунктах. 
 

Департамент розвитку громад, територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури, управління екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого самовря-
дування. 

 
проведення інтенсифікації активного мулу, чистка мулових карт та 

придбання італійської повітродувки з класом ефективності ІЕЗ на 
ТзОВ "Уніплит". 

  
ТзОВ "Уніплит"  

 
нове будівництво колектора зовнішньої дощової каналізації з камерами 

переключення від вул. Надрічної до вул. Промислової через вул. Крайківського 
до початку вул. Гарбарської у м. Івано-Франківську та придбання насосного 
обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на 
комунальних каналізаційних системах. 

 
КП "Івано-Франківськводоекотехпром" 

 
придбання спецтранспорту та обладнання (контейнерів) для збору та 

перевезення побутових відходів, рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця 
Верховинського району, виготовлення проєктно-кошторисної документації на 
будівництво споруд для встановлення сміттєсортувальної лінії в м. Яремче. 

 
Департамент розвитку громад, територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури, управління екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, органи місцевого самоврядування. 
 

5.2. Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних 
катастроф 

 
Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
запобігання виникненню екологічної катастрофи на території Калуського 

гірничопромислового району, а саме запровадження екологічного моніторингу 
стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон 
просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста 
Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник; сприяння створенню Міністерством 
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захисту довкілля та природних ресурсів України міжвідомчої комісії для 
вирішення питання нормалізації ситуації у Калуському гірничопромисловому 
районі та забезпечення участі у її роботі представників Івано-Франківської 
облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, науковців. 

 
Департаменти розвитку громад, територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури, економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури 
управління екології та природних ресурсів, управління 
з питань цивільного захисту облдержадміністрації; 
Калуська міська рада 

 
забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва захисних 

дамб, берегоукріплень, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану річок. 

 
Департамент розвитку громад, територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури, управління з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації, Дністров-
ське басейнове управління водних ресурсів, 
райдержадміністрації, органи місцевого самовряду-
вання 

 

5.3. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток 
екомережі 

 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
оголошення пралісових пам’яток природи місцевого значення на землях 

державних лісогосподарських підприємств, орієнтовною площею 3,5 тис. га, 
розроблення документацій із землеустрою об’єктів природно-заповідного 
фонду, реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Парк пам’яті 
борцям за Незалежність України" на території селища Більшівці Більшівцівської 
селищної громади. 

 
Райдержадміністрації; органи місцевого самовряду-
вання, управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, головне управління Держгеока-
дастру в Івано-Франківській області; Івано-Франківсь-
ке обласне управління лісового та мисливського 
господарства, Більшівцівська селищна громада 

 
Очікувані результати у 2021 році: 
зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від 

ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ ДТЕК "Західенерго" на 860,9 тонн/рік;  
зменшення викидів забруднюючих речовин на 5,0 відс., економія 

електроенергії – 96616800,0 кВт/год та зменшення споживання видобувного 
вугілля на 90000,0 тонн/рік ПрАТ "Івано-Франківськцемент";  

зменшення викидів твердих суспендованих частинок – золи на 
30,0 тонн/рік та пилу вугілля на 20,0 тонн/рік ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА"; 
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попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом 
будівництва каналізаційних мереж в с. Красноїлля Верховинського району, 
с. Брошнів Брошнів-Осадської селищної громади, с. Угорники Івано-Франківської 
міської громади; реконструкції очисних споруд в селищі Брошнів-Осада 
Брошнів-Осадської селищної громади та селищі Заболотів Заболотівської 
селищної громади; будівництво та реконструкція очисних споруд в закладах 
освіти та культури області; каналізаційних мереж на окремих вулицях в 
населених пунктах; 

продовження робіт з рекультивації полігону ТПВ у с. Бережниця 
Верховинського району, придбання спецтехніки для збору та перевезення 
побутових відходів у селищах Войнилів, Отинія, Перегінське, Солотвин, Яблунів, 
вдосконалення системи поводження з побутовими відходами шляхом 
впровадження роздільної системи їх збирання, а саме придбання обладнання 
(контейнерів) для збору побутових відходів на території Брошнів-Осадської, 
Букачівської, Городенківської, Делятинської, Дзвиняцької, Єзупільської, Івано-
Франківської, Косівської, Надвірнянської, Новицької, Олешанської, 
Пасічнянської, Переріслянської, Рогатинської, Снятинської, Солотвинської, 
Тисменицької, Тлумацької, Яблунівської, Яремчанської громад; 

запобігання шкідливій дії вод шляхом будівництва захисних дамб, 
берегозакріплюючих споруд, проведення заходів щодо відновлення та 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану на річках 
на території Болехівської, Верхнянської, Верховинської, Галицької, 
Городенківської, Делятинської, Долинської, Дубівської, Заболотівської, Івано-
Франківської, Калуської, Косівської, Космацької, Матеївецької, Олешанської, 
Отинійської, Перегінської, Печеніжинської, Рогатинської, Рожнівської, 
Рожнятівської, Старобогородчанської, Тисменицької, Тлумацької, Яблунівської, 
Ямницької громад; 

покращення якості зворотних вод ТзОВ "Уніплит"; 
формування регіональної екологічної мережі шляхом створення нових 

заповідних територій орієнтовною площею 3,5 тис. га, що сприятиме 
збільшенню території природно-заповідного фонду області на 1,57 відс.; 

удосконалення системи оцінки і прогнозування екологічної ситуації 
шляхом створення постійно діючої системи моніторингу навколишнього 
природного середовища.  
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 Додаток 1 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2021 рік 
 

Заходи щодо здійснення у 2021 році аналітичних досліджень, 
прогнозування, програмування та моніторингу реалізації основних 
завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку 
області на 2021 рік 

 

№ 
з/п 

Заходи 

1. 
Забезпечення статистичної інформації для здійснення аналізу виконання 
основних завдань соціально-економічного розвитку, яка не включена до 
плану державних статистичних спостережень 

2. 
Розробка проєкту програми соціально-економічного та культурного 
розвитку області на 2022 рік 

3. 
Розробка проєкту змін до Стратегії розвитку Івано-Франківської області 
на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки 

4. 
Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту змін до Стратегії 
розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та програми 
соціально-економічного та культурного розвитку області на 2022 рік 

5. 

Розробка та видання презентаційних матеріалів за проєктами з питань 
соціально-економічного розвитку, які реалізуються в області, зокрема, 
програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 
2021 рік 

6. 

Реалізація проєктів програми "Підтримка регіональної політики України", 
яка фінансується за кошти державного бюджету, отриманих від 
Європейського Союзу (секторальна підтримка) 
 
 
 
 
 

7. 

Реалізація інноваційних заходів (нагородження лауреатів обласної 
щорічної премії імені Герасима Терсенова, видання каталогу "Інтелек-
туальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів  
Прикарпаття") 
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Додаток 2 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2021 рік 

 
 Основні показники соціально-економічного розвитку Івано-Франківської 

області на 2021 рік 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2019 рік,
факт 

2020 рік 2021 рік, 
прогноз 

2021 рік у 
відс. до 

2020 року 

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

Промисловість 

Обсяг реалізованої проми-
слової продукції (товарів, 
послуг) у фактичних цінах 

млн. грн. 66820,5 61429,0 65974,7 107,4 

Індекс промислової продукції  відс. 95,6 93,4 102,0 x 

Сільське господарство 

Продукція сільського 
господарства (у постійних 
цінах 2016 року) 

млн. грн. 13301,2 13722,6 13768,0 100,3 

у тому числі: 

сільськогосподарські 
підприємства 

млн. грн. 5148,5 5689,5 5722,3 100,6 

господарства населення млн. грн. 8152,7 8033,1 8045,7 100,2 

Індекс сільськогосподарської 
продукції, відсотків до 
попереднього року 

відс. 97,2 103,2 100,3 x 

Будівельна діяльність 

Обсяги виробленої 
будівельної продукції 

млн. грн. 3695,7 3843,7 3901,4 101,5 

Індекс будівельної продукції, 
відсотків до відповідного 
періоду попереднього року 

відс. 107,8 98,3 101,5 x 

Житлово-комунальне господарство 

Забезпеченість населення 
житлом, кв. м. загальної 
площі в середньому на одну 
особу 

кв. м. 28,2 28,5 28,7 100,7 

РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕР 

Гуманітарна сфера 

Середня чисельність 
наявного населення 

тис. осіб 1368,1 1361,1 1362,0 100,1 

Кількість лікарняних ліжок 
(обласний бюджет) 

одиниць 9689 8854 8854 100,0 

Кількість лікарняних ліжок на 
10 тис. населення 

одиниць 
70,7 65,0 65,0 100,0 

Кількість ліжок денних 
стаціонарів 

одиниць 
2057 2050 2080 101,5 
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Показники Одиниця 
виміру 

2019 рік,
факт 

2020 рік 2021 рік, 
прогноз 

2021 рік у 
відс. до 

2020 року 

Кількість ліжок денних ста-
ціонарів на 10 тис. населення 

одиниць 
15 15 15,2 101,3 

Кількість лікарських амбула-
торно-поліклінічних закладів 
(без стоматологічних) 

одиниць 
38 40 40 100,0 

З них закладів загальної 
практики-сімейної медицини 

одиниць 
38 40 40 100,0 

Кількість померлих дітей у 
віці до одного року на 1000 
живонароджених) 

проміле 6,2 6,0 6,0 100,0 

Кількість закладів дошкільної 
освіти 

одиниць 
458 464 465 100,2 

Кількість закладів загальної 
середньої освіти  

одиниць 
683 656 648 98,8 

Денних одиниць 679 653 646 98,9 

Вечірніх одиниць 4 3 2 66,6 

Кількість закладів вищої 
освіти  

одиниць 
39 10 10 100,0 

Кількість закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей 

одиниць 
15 6 6 100,0 

Кількість спеціалізованих 
інтернатних закладів 

одиниць 
3 3 3 100,0 

Кількість закладів фахової 
передвищої освіти 

одиниць 
- 29 29 100,0 

Соціальна сфера 

Безробітне населення (за ме-
тодологією МОП) у віці 15-70 
років 

тис. осіб 44,6 48,8 46,5 95,3 

Рівень безробіття за методо-
логією МОП 

відс. 7,2 8,1 8,0 98,8 

Середньомісячна заробітна 
плата одного штатного 
працівника 

грн. 9167 9980,0 12390,0 124,1 

Темп росту середньомісячної 
заробітної плати до поперед-
нього року 

відс. 116,8 108,9 124,1 x 

Заборгованість із виплати 
заробітної плати (на 01 число 
місяця, наступного за звітним 
періодом) 

тис. грн. 36698,8 34456,4 7270,3 21,1 

- у тому числі на економічно 
активних підприємствах 

тис. грн. 14480,1 26739,7 0 x 

Темп зростання (зниження) 
заборгованості з виплати 
заробітної плати до початку 
звітного періоду 

відс. 158,8 93,9 21,1 x 
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Показники Одиниця 
виміру 

2019 рік,
факт 

2020 рік 2021 рік, 
прогноз 

2021 рік у 
відс. до 

2020 року 

- у тому числі на економічно 
активних підприємствах 

відс. 229,1 184,7 х x 

Середній розмір пенсій на 
кінець року 

грн. 2613,01 2952,67 3275,08 110,9 

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Фінансова діяльність 

Доходи місцевих бюджетів 
(без трансфертів) 

млн. грн. 6815,8 7084,8 7732,6 109,1 

Податковий борг за грошовими 
зобов’язаннями платників по-
датків без урахування подат-
кового боргу платників 
податків, які перебувають у 
процедурах банкрутства або 
щодо яких судом прийнято 
рішення (постанову) про 
зупинення провадження у 
справі (станом на кінець року) 

млн. грн. 3340,3 1101,5 1096,0 99,5 

Розвиток підприємництва 

Кількість малих підприємств 
у розрахунку на 10 тис. осіб 
наявного населення 

одиниць 60 61 62 101,6 

Кількість зайнятих працівни-
ків на малих підприємствах 

тис. осіб 36,8 37,0 37,5 101,4 

Інвестиційна діяльність 

Обсяг капітальних інвестицій 
в діючих цінах (без ПДВ) 

млн. грн. 9305,5 5408,8 5462,9 101,0 

Обсяг капітальних інвестицій 
на одну особу 

грн. 6461,5 3953,9 3985,5 100,8 

Обсяг прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) 
наростаючим підсумком з 
початку інвестування 

млн. дол. 
США 

512,1 524,8 535,3 102,0 

Обсяг прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) у 
розрахунку на одну особу 

дол. 
США 

373,6 384,6 392,3 102,0 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів 
млн. дол. 

США 
911,6 757,8 776,7 102,5 

Обсяг експорту, відсотків до 
попереднього року 

відс. 104,6 83,1 102,5 x 

Обсяг імпорту товарів 
млн. дол. 

США 
833,9 641,4 654,2 102,0 

Обсяг імпорту, відсотків до 
попереднього року 

відс. 100,0 76,9 102,0 x 

Сальдо 
млн. дол. 

США 
77,7 116,4 122,5 105,2 
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Додаток 3 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2021 рік 
 

Хід виконання регіональних цільових програм  
у відповідних галузях і сферах діяльності 

 
Упродовж 2020 року в області діяло 84 регіональні цільові програми у 

відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених на 
2020 рік програм з обласного бюджету передбачено фінансування 61 програми 
на суму 600121,4 тис. грн., з яких на 01.01.2021 року частково профінансовано 
540045,9 тис. грн. (90,0 відс. від запланованого). 

Кошти спрямовувались на виконання заходів програм щодо: 

 розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності – 40,5 тис. грн., 

 енергозбереження для населення області – 142,6 тис. грн., 

 енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії – 1995,0 тис. грн., 

 підвищення рівня безпеки дорожнього руху – 72,4 тис. грн., 

 соціально-економічного і культурного розвитку – 504,7 тис. грн., 

 агропромислового розвитку – 4253,3 тис. грн.,  

 охорони здоров’я – 91485,2 тис. грн.,  

 освіти, науки та молодіжної політики – 165606,2 тис. грн.,  

 розвитку спорту – 5556,2 тис. грн.,  

 культури, національностей та релігій – 15366,5 тис. грн.,  

 соціального захисту населення – 37277,5 тис. грн.,  

 цивільного захисту населення – 8664,6 тис. грн.,  

 інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю – 1346,4 тис. грн.,  

 профілактики правопорушень – 450,0 тис. грн., 

 будівництва, розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комуналь-
ного господарства, містобудування та архітектури – 23910,5 тис. грн.,  

 міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій – 
754,0 тис. грн.,  

 охорони навколишнього природного середовища – 106158,7 тис. грн.,  

 розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку – 
822,8 тис. грн., 

 виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на 
землі лісового фонду – 1694,0 тис. грн., 

 розвитку і оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ "Галичина" 
– 1500,0 тис. грн., 

 приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області – 122,1 тис. грн., 

 розвитку місцевого самоврядування – 35463,6 тис. грн.,  

 фінансової підтримки Івано-Франківського обласного комунального агролісо-
господарського підприємства "Івано-Франківськоблагроліс" – 1500,0 тис. грн., 

 транспортного забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради – 
4015,5 тис. грн., 

 забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна – 17855,0 тис. грн., 

 пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних 
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режимів – 1249,6 тис. грн., 

 заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин – 239,0 тис. грн., 

 підтримки органів державної влади – 2000,0 тис. грн., 

 управління з питань ресурсного забезпечення – 10000,0 тис. гривень. 
Увесь виділений на програми фінансовий ресурс освоєний розпорядниками 

коштів відповідно до визначених заходів та завдань програм.  
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Додаток 4 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2021 рік 

 

Перелік 
регіональних цільових програм 

з питань соціально-економічного розвитку області 
у відповідних галузях та сферах діяльності, 

які діють у 2021 році 
 

№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

програми 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

1. Регіональна цільова 
програма розвитку 
малого та середнього 
підприємництва в 
Івано-Франківській 
області на 2021 рік 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 

ради 

від 25.09.2020.  
№ 1570-37/2020 

2021рік 

2. Регіональна цільова 
програма енергозбе-
реження для насе-
лення Івано-Франків-
ської області на 
2021 рік 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації  

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020.  
№ 31-2/2020 

2021 рік 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

3. Комплексна програма 
розвитку агропроми-
слового комплексу та 
сільських територій 
Івано-Франківської 
області у 2021 році 

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 25.09.2020.  
№ 1569-37/2020 

2021 рік 

4. Регіональна цільова 
програма боротьби з 
карантинним бур’яном-
амброзією полино-
листою в Івано-Фран-
ківській області на 2017-
2021 роки  

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 15.09.2017.  
№ 609-17/2017 

2017-2021 

роки 

5. Регіональна цільова 
програма проведення 
лабораторно-діагностич-
них та лікувально-профі-
лактичних робіт у сфері 
ветеринарної медицини 
та безпечності харчових 
продуктів в Івано-
Франківській області на 
2021-2022 роки 

Департамент 
агропромислового 
розвитку 

Рішення обласної 
ради 
від 21.02.2020.  
№ 1409-34/2020 

 

2021-2022 
роки 
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№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

програми 
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

6. Регіональна програма 
розвитку земельних 
відносин в Івано-
Франківській області на 
2021-2025 роки 

Головне управління 
Держгеокадастру в 
Івано-Франківській 
області 

Рішення обласної 
ради 
від 23.04.2021.  
№ 148-6/2021 

2021-2025 
роки 

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

7. Регіональна цільова 
програма підтримки 
індивідуального жит-
лового будівництва на 
селі та поліпшення 
житлово-побутових 
умов сільського 
населення "Власний 
дім" на 2021-2025 роки 

Обласний фонд 
підтримки 
індивідуального 
житлового будівництва 
на селі 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020.  
№ 36-2/2020 
 

2021-2025 
роки 

Дністровське басейнове управління водних ресурсів 

8. Комплексна регіо-
нальна цільова про-
грама розвитку 
водного господарства 
на період до 2021 року 
в області 

Дністровське 
басейнове управління 
водних ресурсів 

Рішення обласної 
ради 
від 23.11.2012.  
№ 723-19/2012 

до 2021 

року 

Обласне управління лісового та мисливського господарства 

9. Обласна цільова про-
грама розвитку лісо-
вого та мисливського 
господарства Івано-
Франківської області 
на 2017-2021 роки 

Обласне управління 
лісового та 
мисливського 
господарства 

Рішення обласної 
ради 
від 21.10.2016.  
№ 315-10/2016 

2017-2021 

роки 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

10. Програма розвитку та 
вдосконалення служби 
екстреної (швидкої) та 
невідкладної медичної 
допомоги Івано-Фран-
ківської області на 
2018-2022 роки 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 22.12.2017.  
№ 744-19/2017 

2018-2022 
роки 

11. Обласна програма 
"Розвиток паліативної 
допомоги на Прикар-
патті на 2018-2022 ро-
ки" 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 22.12.2017.  
№ 747-19/2017 

2018-2022 
роки 

12. Програма розвитку та 
фінансової підтримки 
комунальних некомер-
ційних підприємств 
охорони здоров’я Іва-
но-Франківської 
обласної ради на  

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 29.05.2020.  
№ 1456-35/2020  

2020-2021 
роки 
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№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

програми 
2020-2021 роки 

13. Регіональна цільова 
програма розвитку 
донорства крові, її 
компонентів на 2021-
2025 роки 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020.  
№ 32-2/2020 

2021-2025 
роки 
 
 

14. Комплексна програма 
"Здоров’я населення 
Прикарпаття 2021-
2025 роки" 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020  
№ 33-2/2020 

2021-2025 
роки 
 

15. Програма фінансової 
підтримки комуналь-
ного підприємства 
"Обласний аптечний 
склад" на 2020-2021 
роки" 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 21.02.2020  
№ 1410-34/2020 

2020-2021 
роки 
 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

16. Програма розвитку 
освіти Івано-Франків-
щини на 2016-2023 
роки 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики облдержад-
міністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 25.12.2015  
№ 42-2/2015 

2016-2023 
роки 

17. Обласна цільова 
соціальна програма 
"Розвиток пластового 
руху Прикарпаття" на 
2018-2022 роки 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики облдержад-
міністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 21.09.2018  
№ 942-23/2018 
 

2018-2022 
роки 

18. Обласна цільова 
соціальна програма 
"Молодь Прикарпаття" 
на 2021-2025 роки 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020  
№ 38-2/2020 

2021-2025 
роки 

19. Обласна цільова со-
ціальна програма на-
ціонально-патріотич-
ного виховання дітей 
та молоді на 2021-2025 
роки 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020  
№ 37-2/2020 
 

2021-2025 
роки 

Управління спорту облдержадміністрації 

20. Обласна цільова 
соціальна програма 
розвитку фізичної 
культури та спорту на 
2017-2021 роки 

Управління спорту 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2016  
№ 404-12/2016 

2017-2021 
роки 

Управління культури, національностей та релігій 

21. Регіональна цільова 
програма "Культура 
Івано-Франківщини" на 
2021 рік 

Управління культури, 
національностей та 
релігій облдержадміні-
страції 

Рішення обласної 
ради 
від 25.09.2020  
№ 1566-37/2020 

2021 рік 

22. Регіональна цільова 
програма "Духовне 
життя" на 2021 рік 

Управління культури, 
національностей та 
релігій облдержадміні-
страції 

Рішення обласної 
ради 
від 25.09.2020 № 
1567-37/2020 

2021 рік 
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№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

програми 

23. Регіональна цільова 
програма "Просвіта 
ХХІ століття" на 2017-
2021 роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій облдержадміні-
страції 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2016.  
№ 403-12/2016 

2017-2021 
роки 

24. Регіональна цільова 
програма "Відроджен-
ня Галича як давньої 
столиці України" на 
2018-2021 роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій облдержадміні-
страції 

Рішення обласної 
ради 
від 08.12.2017.  
№ 684-19/2017 
 

2018-2021 
роки 

25. Регіональна цільова 
програма "Відзначення 
в області 150-річчя від 
дня народження 
Василя Стефаника у 
2021 році" на 2018-
2021 роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій облдержадміні-
страції 

Рішення обласної 
ради 
від 22.06.2018.  
№ 880-22/2018 
 

2018-2021 
роки 

Департамент соціальної політики облдержадміністрації 

26. Обласна комплексна 
програма соціального 
захисту населення Іва-
но-Франківської обла-
сті на 2017-2021 роки 

Департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2016.  
№ 402-12/2016 
 

2017-2021 
роки 

27. Регіональна цільова 
програма соціального 
захисту працівників, 
зайнятих на роботах із 
шкідливими і важкими 
умовами праці, на 
2020-2024 роки 

Департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 13.12.2019. 
 № 1293-33/2019 

2020-2024 
роки 

28. Обласна програма підт-
римки сімей загиблих, 
постраждалих учас-
ників Революції Гідно-
сті, учасників бойових 
дій, осіб, які перебу-
вають чи перебували у 
складі добровольчих 
формувань, що утвори-
лися для захисту неза-
лежності, суверенітету 
та територіальної цілі-
сності України, та інших 
громадян, які залуча-
лися і брали безпосе-
редню участь в анти-
терористичній операції 
в районах її прове-
дення, чи у здійсненні 
заходів із забезпечення 
національної безпеки і 
оборони, відсічі і стри-

Департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 06.06.2014.  
№ 1259-28/2014 

постійно 
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№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

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

29. Обласна програма 
підтримки осіб, які 
брали участь у бойо-
вих діях на території 
інших держав, а також 
членів їх сімей на 
2019-2021 роки 

Департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 21.12.2018.  
№ 1032-26/2018 

2019-2021 
роки 

30. Обласна програма по-
ліпшення стану безпе-
ки, гігієни праці та ви-
робничого середовища 
на 2019-2023 роки 

Департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 17.05.2019.  
№ 1129-28/2019 

2019-2023 
роки 

31. Програма удосконале-
ння системи соціально-
го захисту населення в 
Івано-Франківській 
області на 2021 рік 

Департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.04.2021.  
№ 146-6/2021 

2021 рік 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

32. Регіональна цільова 
програма підтримки 
книговидання на  
2021 рік 
 

Управління інформа-
ційної діяльності та 
комунікацій з громад-
ськістю облдержадмі-
ністрації 
 

Рішення обласної 
ради 
від 25.09.2020.  
№ 1568-37/2020 

2021 рік 

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-
Франківськ)  

33. Програма правової 
освіти населення на 
2018-2022 роки 

Південно-Західне 
міжрегіональне 
управління Міністер-
ства юстиції  
(м. Івано-Франківськ) 
 

Рішення обласної 
ради 
від 02.03.2018. 
№ 818-20/2018 

2018-2022 
роки 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

34. Регіональна цільова 
програма попереджен-
ня дитячої бездогляд-
ності та безпритуль-
ності серед дітей, со-
ціального захисту і під-
тримки дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклува-
ння, захисту їх житло-
вих прав на 2021-2025 
роки 
 

Служба у справах 
дітей облдержадміні-
страції 

Рішення обласної 
ради 
від 23.04.2021. 
№ 149-6/2021 

2021-2025 
роки 
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№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

програми 
Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 

35. Комплексна цільова 
соціальна програма 
розвитку цивільного 
захисту Івано-Фран-
ківської області на 2021 
рік 

Управління з питань 
цивільного захисту 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 29.05.2020.  
№ 1454-35/2020 

2021 рік 

36. Цільова програма 
протипожежного захис-
ту обласних закладів 
освіти, охорони 
здоров’я, культури та 
соціального захисту на 
2018-2021 роки 

Управління з питань 
цивільного захисту 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 21.09.2018.  
№ 941-23/2018 
 

2018-2021 
роки 

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

37. Регіональна цільова 
програма розвитку 
молодіжного житло-
вого будівництва в 
області на 2018-2022 
роки 

Департамент розвитку 
громад та територій, 
дорожнього, житлово-
комунального госпо-
дарства, містобуду-
вання та архітектури 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 08.12.2017.  
№ 685-19/2017 
 

2018-2022 
роки 

38. Регіональна цільова 
програма ведення 
містобудівного када-
стру Івано-Франківсь-
кої області на 2020-
2025 роки 

Департамент розвитку 
громад та територій, 
дорожнього, житлово-
комунального госпо-
дарства, містобуду-
вання та архітектури 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 13.12.2019.  
№ 1295-33/2019 

2020-2025 
роки  

39. Регіональна цільова 
програма паспортиза-
ції пам’яток містобуду-
вання та архітектури 
Івано-Франківської 
області на 2021-2025 
роки  

Департамент розвитку 
громад та територій, 
дорожнього, житлово-
комунального госпо-
дарства, містобуду-
вання та архітектури 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 29.05.2020.  
№ 1455-35/2020 

2021-2025 

роки 

40. Регіональна цільова 
програма "Питна вода" 
на 2021-2025 роки 
 

Департамент розвитку 
громад та територій, 
дорожнього, житлово-
комунального госпо-
дарства, містобуду-
вання та архітектури 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020.  
№ 35-2/2020 
 

2021-2025 
роки 

41. Регіональна цільова 
програма зовнішнього 
освітлення селищних 
та сільських населених 
пунктів області до 2025 
року 

Департамент розвитку 
громад та територій, 
дорожнього, житлово-
комунального госпо-
дарства, містобуду-
вання та архітектури 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020.  
№ 34-2/2020 
 

до 2025 
року 
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№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

програми 
облдержадміністрації 

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій облдержадміністрації 

42. Комплексна регіональ-
на цільова програма 
розвитку туризму в 
області на 2021 рік 

Управління міжнарод-
ного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму 
та інвестицій 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 25.09.2020.  
№ 1571-37/2020 

2021 рік 

43. Регіональна цільова 
програма розвитку між-
народного співробітни-
цтва області на 2021 
рік 

Управління міжнарод-
ного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму 
та інвестицій 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 25.09.2020.  
№ 1572-37/2020 
 

2021 рік 

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

44. Програма охорони 
навколишнього при-
родного середовища 
Івано-Франківської 
області до 2025 року 

Управління екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації 
 

Рішення обласної 
ради  
від 23.12.2020.  
№ 30-2/2020 
 

2021-2025 
роки 

Обласна рада 

45. Програма розвитку 
місцевого самовряду-
вання в Івано-Фран-
ківській області на 2021 
рік 

Обласна рада Рішення обласної 
ради 
від 29.05.2020.  
№ 1457-35/2020 

2021 рік 

46. Програма розвитку та 
оновлення матеріаль-
но-технічного забез-
печення ОТБ "Гали-
чина" на 2018-2022 
роки 

Обласна рада Рішення обласної 
ради 
від 02.03.2018. 
№ 819-20/2018 

2018-2022 
роки 

47. Програма з виконання 
робіт із землеустрою 
для забезпечення 
оформлення права на 
землі лісового фонду 
на 2018-2022 роки 

Обласна рада Рішення обласної 
ради 
від 22.06.2018. 
 № 858-22/2018 

2018-2022 
роки 

48. Програма транспорт-
ного забезпечення 
діяльності Івано-Фран-
ківської обласної ради 
на 2019-2021 роки 

Обласна рада Рішення обласної 
ради 
від 21.12.2018.  
№ 1035-26/2018 

2019-2021 

роки 

49. Обласна програма по-
шуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій 
та репресій тоталітар-
них режимів на 2019-
2021 роки 

Обласна рада Рішення обласної 
ради 
від 21.12.2018.  
№ 1034-26/2018 

2019-2021 
роки 

50. Регіональна цільова 
програма забезпечен-

Обласна рада Рішення обласної 
ради 

2020-2024 
роки 
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№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

програми 
ня діяльності Івано-
Франківського облас-
ного комунального 
агролісогосподарсько-
го підприємства "Івано-
Франківськоблагроліс" 
на 2020-2024 роки 

від 20.09.2019.  
№ 1193-30/2019 

51. Регіональна цільова 
програма забезпечен-
ня діяльності комуна-
льного підприємства 
Івано-Франківської об-
ласної ради з експ-
луатації майна на 
2020-2024 роки 

Обласна рада Рішення обласної 
ради 
від 13.12.2019.  
№ 1294-33/2019 

2020-2024 
роки 

52. Програма розвитку 
Дністровського регіо-
нального ландшафт-
ного парку на 2021-
2025 роки 

Обласна рада Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020.  
№ 40-2/2020 

2021-2025 
роки 

53. Регіональна цільова 
програма забезпечення 
діяльності комунального 
підприємства Івано-
Франківської обласної 
ради "Централізована 
закупівельна організація 
Івано-Франківської 
обласної ради" на 2020-
2024 роки 

Обласна рада Рішення обласної 
ради  
від 31.07.2020.  
№ 1512-36/2020 

2020-2024 
роки 

54. Програма приватизації 
майна спільної власно-
сті територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст 
області на 2021-2025 
роки 

Обласна рада Рішення обласної 
ради від 
19.02.2021.  
№ 84-4/2021 

2021-2025 
роки 

Юридичний департамент облдержадміністрації 

55. Регіональна цільова 
програма профілактики 
правопорушень на 
2021-2025 роки 

Юридичний департа-
мент облдержадміні-
страції 

Рішення обласної 
ради від 
23.04.2021  
№ 145-6/2021 

2021-2025 
роки 

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення 

56. Регіональна цільова 
програма діяльності 
господарського підроз-
ділу управління 
облдержадміністрації з 
питань ресурсного 
забезпечення на 2020-
2022 роки 

Управління 
облдержадміністрації з 
питань ресурсного 
забезпечення  

Рішення обласної  
ради 
від 20.09.2019.  
№ 1194-30/2019 

2020-2022 
роки 
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№ 
з/п 

Назва програми Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 

програму 

Термін 
дії 

програми 

Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації 

57. Програма забезпече-
ння мобілізаційної 
підготовки та оборон-
ної роботи в області на 
2018-2022 роки 

Сектор мобілізаційної 
роботи апарату 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 02.03.2018.  
№ 817-20/2018 

2018-2022 
роки 

Сектор оборонної роботи апарату облдержадміністрації 

58. Регіональна цільова 
програма надання шеф-
ської допомоги військо-
вим частинам Збройних 
Сил України, Націона-
льної гвардії України та 
Державної прикордон-
ної служби України, 
військово-патріотичне 
виховання молоді на 
2021-2025 роки 

Сектор оборонної 
роботи апарату 
облдержадміністрації 

Рішення обласної 
ради 
від 23.12.2020.  
№ 39-2/2020 
 

2021-2025 
роки 

Державний архів Івано-Франківської області 

59. Регіональна цільова 
програма забезпечен-
ня збереженості доку-
ментів Національного 
архівного фонду в 
Державному архіві 
Івано-Франківської 
області на 2019-2021 
роки 

Державний архів 
Івано-Франківської 
області 

Рішення обласної 
ради 
від 21.12.2018.  
№ 1037-26/2018 

2019-2021 
роки 
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Додаток 5 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2021 рік 

 
 

Перелік  
проєктів регіонального розвитку, які будуть реалізовуватись в рамках 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку області  
у 2021 році за рахунок різних джерел фінансування  

 

Назва проєкту Вартість 
проєкту, 
тис. грн. 

Проєкти-переможці конкурсу Державного фонду регіонального розвитку 

Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня з добудовою 
навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля 
Верховинського району – реконструкція 

18127,0 

Народний дім на 80 місць по вул. Б. Хмельницького у 
с. Пшеничники Івано-Франківського району – нове будівництво  5381,5 

Навчально-виховний комплекс по вул. Шкільній, 9а, у 
с. Чукалівка Івано-Франківського району – нове будівництво з 
використанням незавершеної будівництвом середньої школи 
на 11 класів 

16889,8 

Дитячий садок в с. Чорнолізці Івано-Франківського району – 
будівництво 26991,3 

Очисні споруди глибокого біологічного очищення стічних вод 
продуктивністю 500 куб. метрів на добу у м. Галичі (урочище 
Дробилка) – будівництво (перша черга) 

5000,0 

Загальноосвітня школа I-III ступеня у с. Вишків Калуського 
району – нове будівництво 13176,9 

Прибудова спорткомплексу до школи у с. Новиця Калуського 
району (коригування кошторисної документації) 21681,8 

Модульний спортивний зал комунальної установи "Молодіжний 
центр" по вул. Спортивній у с. Королівка Коломийського району 
– будівництво 

22920,5 

Добудова незавершеного будівництва спортивного корпусу 
школи в с. Старий Косів Косівського району – нове будівництво 

16427,9 

Дитячий дошкільний заклад на 60 місць по вул. Центральній у 
с. Стопчатів Косівського району – нове будівництво 6182,3 

Навчальний корпус та спортивний зал Делятинської 
загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 по вул. 16 Липня у 
смт Делятин Надвірнянського району – нове будівництво 

17915,5 

Добудова універсального спортивного залу до існуючої будівлі 
школи у с. Заріччя Надвірнянського району – реконструкція 
(коригування 3) 

12832,8 

Будівля Музею писанкового розпису на вул. Чорновола, 43, у 
м. Коломиї – капітальний ремонт 6000,0 

Культурно-мистецький центр "Дзбан" по вул. Миру у с. Старий 
Косів Косівського району в рамках проєкту "Створення 12788,5 



 105 

культурно-мистецького туристичного комплексу "Мальований 
дзбан" в селах Вербовець та Старий Косів Косівського району 
– нове будівництво 

Всього  202315,76 

Проєкти-переможці обласного конкурсу проєктів та програм розвитку 
місцевого самоврядування 

Облаштування туристичного маршруту "Золота Долина" в 
с. Росільна Івано-Франківського району (І етап) 

100,0 

Облаштування туристичної доріжки "Шляхами Олекси 
Довбуша" в с. Старі Богородчани Івано-Франківського району 

273,0 

Капітальний ремонт приміщення культурно-етнографічного 
музею с. Саджава Івано-Франківського району 

300,0 

Квадротур на Кринту (Верховинський район) 300,0 

Інноваційні енергоефективні заходи зі встановлення вітрової 
електростанції в Маріямпільській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів Івано-Франківської районної ради Івано-Франківської 
області 

284,8 

Створення туристично-екскурсійних об’єктів на березі ріки в 
релігійно-історичному центрі "Гора над Дністром" 

299,5 

Облаштування відпочинкового комплексу "Садиба Гаймана" 285,0 

Чисте русло річки Чортовець, як захист від шкідливої дії вод та 
комплексний протипаводковий захист (Коломийський район) 

295,0 

Переробка сільськогосподарської продукції як інструмент 
сталого розвитку Вербівцівської громади Коломийського 
району 

300,0 

Покращення умов для відпочинку туристів на річці Дністер 300,0 

Створення системи комплексних заходів для розвитку туризму 
у Долинській міській громаді 

450,0 

Розвиток "магнітної" атракції Івано-Франківської області: 
облаштування Лісової школи Центру спадщини Вигодської 
вузькоколійки як інноваційного хабу збереження природної 
спадщини 

353,0 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 
та санітарного стану р. Геринька в селі Гериня (ліквідація 
наслідків паводку минулих років на вул. Т. Шевченка) етап № 2 

224,0 

Покращення екологічного стану річки Василіша з розчищенням 
та розширенням її русла в селі Довгий Войнилів Верхнянської 
громади 

500,0 

Комфортні умови опорного закладу освіти "Отинійський 
ліцей" – якісна освіта дітей у громаді 

300,0 

"Мрія дитинства" (реконструкція каналізаційної мережі у 
Виноградському ліцеї по вул. Українська, 17 в с. Виноград) 

300,0 

Заходи по відновленню і підтриманню сприятливого 
гідрологічного стану р. Бобрівка в с. Голосків (ліквідація 
наслідків паводків на вул. С. Стрільців) 

224,0 

Просторове планування частини території у центрі міста 
Косова, як елемент збереження природної та культурної 
спадщини краю 

165,0 

Впровадження сучасних методів збирання твердих побутових 
відходів – шлях до покращення санітарного та екологічного 
стану Косівської громади 

292,5 
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Створення туристичної локації "Гуцульська кухня – то є файно" 300,0 

Відновлення народних ремесел на теренах с. Чорні Ослави 
Надвірнянського району 

140,0 

Пригодницькі перегони "Чорний шлях" 120,0 

Створення комплексної туристичної інфраструктури для 
підвищення туристичного потенціалу Яремче та Делятина 

300,0 

Облаштування площинних споруд оздоровчо-вишкільного 
призначення та будівництва історичного закладу культури 
"Пнівська криївка" 

300,0 

Криничка "Жива вода" – невичерпне джерело прадавньої 
історії Краснодвору 

220,0 

Створення умов для якісного зберігання продукції 
бджільництва 

300,0 

Збережемо природу і захистимо село 300,0 

Розвиток туристичного потенціалу села Сваричів Калуського 
району 

300,0 

Шляхами незвіданих Карпат Спаської сільської ради 
Калуського району 

125,2 

Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 
с. Брошнів Калуського району 

500,0 

Музей пам’яті "Пересильний пункт 1947-1953 рр." 500,0 

Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів на 
території Белелуївської сільської ради Коломийського району 

300,0 

Фермерство як складовий чинник розвитку Балинцівської 
громади Коломийського району 

300,0 

Столиця Покуття очима туристів (реставраційно-
відновлювальні роботи приміщення міської ратуші в м. 
Снятині) 

300,0 

Заробляй гідно вдома – ягідні екоферми 300,0 

Історія – скарбниця наших діянь 300,0 

Органічне м’ясне виробництво в селі Нові Кривотули Івано-
Франківського району 

300,0 

Ісаківський дельтадром 300,0 

Реконструкція приміщення насосної станції з влаштуванням 
дахової сонячної електростанції в с. Нижнів Івано-
Франківського району  

500,0 

Реконструкція каналізаційного насосного обладнання та 
ділянки напірного трубопроводу каналізації у с. Підпечери 
Івано-Франківської міської громади 

500,0 

Запровадження роздільного сортування побутових відходів 
для мешканців сіл Добровляни та Колодіївка Івано-
Франківської міської громади 

423,7 

Артдоріжка села Микуличин 300,0 

Всього 12774,7 

Проєкти-переможці Програми підтримки секторальної політики – 
Підтримка регіональної політики України (секторальна бюджетна 
підтримка) 

Карпатська мережа регіонального розвитку 2.0 55238,5 

"Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в 
природоохоронних територіях" 

28843,3 

Створення комунікаційної єврорегіональної Платформи 17969,8 



 107 

"ідеальних" міст для переорієнтації туризму в Івано-
Франківській області 

Розбудова екосистеми інновацій Івано-Франківська 17366,8 

Всього 119418,4 

Проєкти-переможці Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад-2021 

Передбачається надання фінансової підтримки на реалізацію 
проєктів місцевих карпатських громад (10-12 проєктів), триває 
оцінка проєктів 

2500,0 

Державні інвестиційні проєкти (постанова Кабінету Міністрів України від 
22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями") 

Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської 
молоді України та Республіки Польща  

70000,0 

Проєкти-переможці Конкурсу студентських туристичних стартапів 

DNISTER-CAMP 50,0 

Створення культурно-туристичного вело маршруту "Дикий 
Шлях" на території Долинської та Вигодської територіальних 
громад 

48,0 

Всього 98,0 

 

Крім цього, будуть реалізовані заходи, проєкти, переліки яких затверджені 
обласною радою: 

рішення обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 "Перелік природо-
охоронних заходів для здійснення фінансування за рахунок планових 
надходжень коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища у 2021 році" зі змінами; 

рішення обласної ради від 19.02.2021 №68-4/2021 "Розподіл коштів 
бюджету розвитку обласного бюджету на здійснення заходів на будівництво, 
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році" зі 
змінами. 


