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Вступ 

 
Програму соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2020 рік (далі – Програма) розроблено департаментом 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури спільно з іншими 
структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними 
адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення 
за участю органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій.  

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 
26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» 
і від 15.05.2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2020-2022 роки». 

В основу Програми покладені ключові положення: 
законів України «Про засади державної регіональної політики» та «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад»; 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385; 
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014, та 
плану заходів з її реалізації; 

регіональних цільових програм з питань соціально-економічного 
розвитку області. 

Основні завдання Програми та пріоритетні напрями діяльності, 
визначені відповідно до результатів соціально-економічного розвитку області, 
наявних проблем та впливу очікуваних змін, трансформовані в перелік 
конкретних заходів з її реалізації, які за значимістю згруповані у розділи з 
термінами, відповідальними за їх виконання, обсягами і джерелами 
фінансування та очікуваними результатами. 

Виконання заходів Програми забезпечить підвищення рівня 
економічного розвитку області та створить умови для подальшого розвитку 
соціальної сфери і підвищення стандартів життя населення. 

При розробленні Програми враховані заходи діючих обласних цільових 
програм. 

Програма є інструментом діалогу всіх гілок місцевої влади, бізнес-
спільноти та громадськості, а тому відкрита для доповнень і змін, які 
затверджуються в установленому порядку обласною радою. Облдерж-
адміністрація здійснює поточне управління і оперативний контроль ходу 
реалізації програмних заходів та звітує перед обласною радою про її виконання.  

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку області на 
2020 рік сформовано за розрахунками структурних підрозділів облдерж-
адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад міст обласного 
значення, об’єднаних територіальних громад.  
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І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Соціально-економічний розвиток області у 2019 році  
Упродовж звітного періоду зусилля місцевих органів влади 

спрямовувались на забезпечення виконання пріоритетних і першочергових 
завдань та заходів, визначених програмою соціально-економічного та 
культурного розвитку області на 2019 рік.  

 
Розвиток реального сектору економіки 

 

Промисловий комплекс. Промисловість – одна з провідних галузей 
економіки області, частка якої становить 2,7 відс. від усієї реалізованої 
промислової продукції України.  

У січні-листопаді 2019 року індекс промислової продукції в області склав 
95,7 відс. (в Україні – 98,8 відс.). 

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, 
послуг) на суму 61,4 млрд. грн. (11 місце серед регіонів України). 

Із приростом виробництва промислової продукції з початку року 
працювали підприємства з виробництва  хімічних речовин і хімічної продукції – 
на 14,2 відс., добувної промисловості та розроблення кар’єрів – на 2,1 відс., з 
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції – на 1,5 відсотка. 

 На ТОВ «Калуський трубний завод» введено в дію високопродуктивне 
обладнання з виробництва труб ПВХ високого тиску (єдине в області), що 
підвищує їх конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. 

На найпотужніших підприємствах машинобудівної галузі ДП ВО 
«Карпати» та ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» з виробництва 
електрокабельної продукції для автомобілів створено  більше 5 тис. робочих 
місць,  середньомісячна зарплата працівників складає 10-12 тис. гривень.  

У 2019 році розпочато реалізацію проекту «Пілотна установка з вироб-
ництва оксиду пропілену потужністю 2700 тонн в рік» на провідному 
підприємстві хімічної галузі ТОВ «Карпатнафтохім». 

У промисловому секторі зайнято 43,4 тис. осіб, що становить 23,3 відс. 
усіх працюючих в економіці області.  

Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-листопад 
2019 року зросла на 1,4 відс. порівняно з відповідним періодом 2018 року, 
зокрема значний приріст спостерігався у: 

- виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів – на 21,1 відс.; 

- металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування – на 13,0 відс.; 

- виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 
9,0 відсотків. 

Середньомісячна заробітна плата працівників промислового комплексу  
зросла на 19,5 відс. і склала 11,4 тис. грн., що на 29,8 відс. вище середнього 
рівня в економіці області. 

За 9 місяців 2019 року промисловими підприємствами освоєно 
1737,9 млн. грн. капітальних інвестицій. 

Інвестиційно активними були підприємства з постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря (АТ «Прикарпаттяобленерго», ТОВ 
«Енсоль», ДП «Калуська теплоелектроцентраль-Нова»), з виробництва гумових 
і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (ПрАТ «Івано-
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Франківськцемент», ТОВ «Калуський трубний завод»), з виробництва хімічних 
речовин і хімічної продукції (ТОВ «Карпатнафтохім»). 

Основними заходами щодо подолання спаду промислового 
виробництва, яке спостерігалося протягом 2019 року, є запуск виробництва з 
виготовлення плат для побутової техніки за участю іноземної фірми «PAS» 
(Німеччина) та збільшення випуску електрокабельної продукції на діючих 
підприємствах - ДП ВО «Карпати», ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ», 
розширення виробничих потужностей на ТОВ «Інтелком» та ТОВ «Ектос І-Ф», 
зростання обсягів виробництва хімічної продукції на ТОВ «Карпатнафтохім» на 
основі поглибленої переробки сировини, реконструкція і модернізація 
виробництв на ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» та ДП «Калуська 
теплоелектроцентраль – Нова». 

 
Паливно-енергетичний комплекс. Підприємствами паливно-

енергетичного комплексу області забезпечується значна частина видобування 
та виробництва енергетичних ресурсів в Україні, зокрема 21,3 відс. видобутку 
нафти сирої, 33,6 відс. газу нафтового попутного, одержаного з нафтових 
родовищ, 6,5 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 
17  підприємств на підставі 46 спеціальних дозволів, три з яких придбано у 
2019 році. В цій галузі промислової діяльності провідне місце належить НГВУ 
«Долинанафтогаз» та НГВУ «Надвірнафтогаз» ПАТ «Укрнафта». 

Добування сирої нафти та природного газу в структурі обсягу 
реалізованої продукції області за підсумками 11 місяців 2019 року займає 
9,6 відсотка. 

За січень-листопад 2019 року в області видобуто 335,6 тис. тонн нафти, 
що на 3,5 відс. більше, ніж за аналогічний період минулого року. З початку року 
видобуто газу природного 225,1 млн. куб. метрів та газу нафтового попутного, 
одержаного з нафтових родовищ – 183,6 млн. куб. метрів.  

Галузь постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря, основними підприємствами якої є ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК 
Західенерго», ДП «Калуська теплоелектроцентраль-Нова», АТ «Прикарпаття-
обленерго», займає в структурі реалізованої промислової продукції області 
найбільшу частку – 32,5 відсотка.  

За січень-листопад 2019 року вироблено 8700,7 млн. кВт. год. електро-
енергії та 1074,0 тис. Гкал теплоенергії, що складає відповідно 93,7 та 93,2 відс. 
порівняно з січнем-листопадом минулого року. 

 
Енергоефективність та енергозбереження. Станом на 01.01.2020 року 

в області функціонує 56 промислові сонячні електростанції загальною потуж-
ністю 217,4 МВт, збудованих за рахунок коштів приватних інвесторів. З них 28 – 
почали працювати в 2019 році. За 2019 рік СЕС вироблено близько 150 млн. 
кВт. год. електроенергії, що складає 1,6 відс. від загального обсягу виробленої 
електроенергії в області. 

Станом на 01.01.2020 року 1150 приватних домогосподарств 
приєднались до електричних мереж АТ «Прикарпаттяобленерго» (4 місце серед 
областей по кількості встановлених СЕС та 3 місце по потужності встановлених 
СЕС). Їх сумарна потужність становить близько 35 МВт, а вироблена електро-
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енергія покриває власні потреби в межах середнього рівня споживання більш як 
7 тисяч домогосподарств. 

На початку 2018 року запущена в дію перша черга вітрової 
електростанції потужністю 0,6 МВт у с. Шевченкове Долинського району, якою 
за 2019 рік згенеровано 0,3 млн. кВт. год. електроенергії. 

На річках області працює 5 малих гідроелектростанцій потужністю 
3,6 МВт, якими у звітному періоді вироблено 11,4 млн. кВт. год. електроенергії. 

Біогазовим заводом ТОВ «Ґудвеллі Україна», потужність якого складає 
1,2 МВт вироблено 4,0 млн. кВт. год. електроенергії та 3500 Гкал теплової 
енергії. На полігоні ТПВ на території Рибненської сільської ради діють дві 
біогазові установки ТОВ «Кліар Енерджі» загальною потужністю 0,7 МВт. 

Об’єктами відновлюваної енергетики за 2019 рік вироблено 166 млн. 
кВт. год. електроенергії, що складає 0,75 відс. до загальної кількості виробленої 
електроенергії в області. 

Разом з тим, в області розроблена та затверджена рішенням сесії 
обласної ради від 10.06.2016 № 230-5/2016 «Цільова програма енергоефек-
тивності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки», виконання заходів якої 
дасть змогу зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, 
зокрема забезпечити зменшення частки природного газу шляхом його 
заміщення іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з 
альтернативних джерел енергії, також дозволить зменшити енергоємність 
продукції, рівень споживання енергоресурсів у бюджетній сфері та видатків 
обласного і місцевих бюджетів на його оплату. На заходи даної програми у 
2019 році використано кошти в сумі 4,66 млн. гривень. 

Також, з метою продовження ефективної підтримки енергоефективності 
в області, розроблена та затверджена рішенням обласної ради «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.  

 
Агропромисловий комплекс. Агропромисловий комплекс Прикарпаття 

створює понад чверть валового регіонального продукту, а питома вага 
сільського господарства у валовій доданій вартості складає понад 
14,0 відсотків. У галузі працює майже 30,0 відс. зайнятого населення регіону. 

У 2019 році зібрано 743,6 тис. тонн зернових і зернобобових культур, 
181,5 тис. тонн овочів, 1007,8 тис. тонн картоплі, що достатньо для 
продовольчої безпеки регіону.  

Сільськогосподарські товаровиробники області заклали добру основу під 
урожай наступного року. Посів озимих культур на зерно проведено на площі 
70,2 тис. га, що на 3,7 тис. га (5,5 відс.) більше, як у попередньому році. Крім 
того, посіяно 23,6 тис. га озимого ріпаку. 

У галузі тваринництва, станом на 01.12.2019 року усіма категоріями 
господарств вироблено м’яса (в живій вазі) 117,3 тис. тонн, що на 2,5 тис. тонн 
(2,2 відс.) більше відповідного періоду минулого року, яєць – 460,1 млн. штук, 
що на 71,8 млн. штук (18,5 відс.) більше, молока – 395,6 тис. тонн, вовни – 
20 тонн. 

Усіма категоріями господарств утримується 137,2 тис. голів великої 
рогатої худоби, в тому числі 85,2 тис. голів корів; птиці 5,0 млн. голів, свиней 
317,2 тис. голів, овець та кіз 29,0 тис. голів. 

Для покращення генетичного потенціалу тварин в області проводять 
господарську діяльність 16 суб'єктів племінної справи, зокрема, 9 племінних 
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господарств у молочному та м'ясному скотарстві, 2 – в галузі бджільництва, 3 – 
в галузі рибництва і по одному в галузях свинарства і вівчарства. 

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

На 51 підприємстві харчової та переробної промисловості області 
впроваджена європейська система НАССР, у тому числі 6 підприємств мають 
дозвіл на експорт продукції до країн ЄС та Митного Союзу. 

У розвиток агропромислового комплексу за січень-вересень 2019 року 
залучено 612,3 млн. грн. капітальних інвестицій, у тому числі в сільське 
господарство – 514,5 млн. грн., харчову промисловість – 97,8 млн. гривень.  

Станом на 01.10.2019 року обсяги прямих іноземних інвестицій у 
сільське господарство та виробництво харчових продуктів і напоїв з початку 
інвестування склали 408,3 млн. дол. США, в тому числі у сільське госпо-
дарство – 68,4 млн. дол. США, харчову промисловість – 339,9 млн. дол. США. 

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

Зокрема, приватне підприємство «Агрофірма «Вільхівці» в м. Городенка 
завершило будівництво третьої черги зернового елеватора ємкістю 47 тис. тонн 
зерна. Загальна ємкість елеватора складає 122 тис. тонн. Це найбільший 
елеватор в області. 

Філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» завершило будівництво 
дільниці прийому та сушіння зерна на території комбікормового заводу в 
м. Городенка потужністю 40 тис. тонн. 

Фермерське господарство «Еко Беррі» (с. Тишківці Городенківського 
району) завершило будівництво холодильника потужністю 5,25 тис. куб. метрів 
із шокової заморозки, розфасовки і зберігання плодів та ягід. 

Фермерським господарством «Прикарпаття Агро» (с. Підбережжя 
Болехівської міської ради) посаджено чорницю канадську на площі 10 гектарів. 

Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання врожаю, 
заготівлі овочів, плодів, м'яса та молока в області функціонує 91 сільсько-
господарський обслуговуючий кооператив, із них 3 – створені в цьому році та 
71 сімейна ферма, в яких утримується 5 і більше корів.  

 
Земельні відносини. Протягом 2019 року на території Івано-

Франківської області проведено роботи з інвентаризації земель сільськогоспо-
дарського призначення державної власності. 

Станом на 01.01.2020 року до державного земельного кадастру внесено 
відомості щодо 716,0 тис. ділянок на загальну площу 424,8 тис. га, що становить 
30,5 відсотка. 

Із загальної площі території області площа земель сільськогоспо-
дарського призначення становить 644,6 тис. га або 46,3 відсотка. До Націо-
нальної кадастрової системи внесено відомості щодо ділянок на загальну 
площу 223,2 тис. га, що становить 34,9 відс. від всіх сільськогосподарських 
земель по області.  

З лісових земель та лісовкритих площ на території області в 
користуванні лісогосподарських підприємств знаходиться 563,5 тис. га., що 
становить 40,4 відс. території області. До державного земельного кадастру 
протягом 2018-2019 років, на підставі розробленої документації із землеустрою 
ОКП «Івано-Франківський облагролісгосп», вже внесено відомості щодо 
земельних ділянок на сумарну площу більше 5 тис. га, однак це складає близько 
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10,0 відс. від площ лісових земель, які перебувають в користуванні 
лісогосподарських підприємств. 

Відповідно до Указу Президента України від 22.07.2019 року № 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. 

Однією із важливих складових щодо наповнення ДЗК є межі 
адміністративно-територіальних одиниць. Територія Івано-Франківської області 
включає 804 населені пункти. З них 6 міст обласного значення, 9 міст районного 
значення, 24 селища та 765 сіл.   

Станом на 01.01.2020 року до державного земельного кадастру внесено 
відомості про 115 населені пункти, що становить 14,3 відсотка. Матеріали 
(проєкти) щодо 81 населених пунктів знаходяться на різних етапах опрацювання 
та після затвердження відомості про адміністративно-територіальні одиниці 
будуть внесені до державного земельного кадастру. 

Для забезпечення вчасного проведення нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів, збільшення дохідної частини місцевих бюджетів 
рішенням обласної ради від 21.06.2011 року № 202-7/2011 затверджено 
регіональну цільову програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних 
відносин в Івано-Франківській області до 2020 року, зі змінами, які затверджені 
рішенням обласної ради від 01.03.2019 року № 1102-27/2019. 

Передбачений обсяг фінансування заходів Програми у 2019 році за 
рахунок коштів обласного бюджету – 1070,0 тис. гривень. Фінансування заходів 
Програми відповідно до плану реалізації з поновлення грошової оцінки земель 
не проводилось. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів розпочато роботи і укладено 
49 договорів на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок в межах населених пунктів: з них виготовлено і подано 
на державну землевпорядну експертизу 12 технічних документацій (с. Німшин, 
с. Демешківці, с. Поплавники, с. Придністров’я Демешківської сільської ради, 
с. Залуква, с. Кінашів Галицького району, с. Кропивник Долинського району, 
с. Нижній Вербіж, с. Черемхів Коломийського району, с. Пістинь Косівського 
району, с. Битків, с. Красна Надвірнянського району); 2 технічні документації 
пройшли експертизу та подані на затвердження до сільських рад (с. Підгайчики 
Коломийського району, с. Марківка Коломийського району); затверджено три 
технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, 
зокрема, с. Черніїв Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 
громади, с. Похівка Богородчанського району, с. Живачів Тлумацького району. 

 
Лісове господарство. За оперативними даними у 2019 році держав-

ними лісогосподарськими підприємствами відтворено лісів на загальній площі 
2055 гектарів.  

Підприємствами від усіх видів рубок заготовлено 874,4 тис. куб. метрів 
деревини, реалізовано 824,4 тис. куб. метрів деревини в круглому вигляді, вся 
лісосировина поставляється виключно на внутрішній ринок. 

Державними лісогосподарськими підприємствами реалізовано продукції 
на загальну суму 830 млн. гривень.  
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Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в цілому по 
управлінню склала 9150 грн., порівняно з відповідним періодом минулого року 
зросла на 142 грн. (+ 1,5 відс.). 

Підприємствами сплачено податків та обов’язкових платежів на суму 
335,7 млн. грн., що на 7,8 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого 
року (+2,0 відс.). 

Збудовано 18 км та капітально відремонтовано 13 км лісових авто-
мобільних доріг.  

Продовжується сертифікація лісів державних лісогосподарських 
підприємств на відповідність міжнародним вимогам сталого лісовпорядкування. 
Сертифікати вже отримали  9 лісогосподарських підприємств. 

 
Дорожнє господарство. За підсумками 2019 року на будівництво, 

ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування Службою 
автомобільних доріг в Івано-Франківській області спрямовано 1023,3 млн. грн., з 
них: 

-будівництво – 40,0 млн. грн.; 
-капітальний ремонт – 24,5 млн. грн.; 
-поточний середній ремонт – 740,5 млн. грн.; 
-поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 218,3 млн. 

гривень. 
У 2019 році завершено роботи з будівництва мостового переходу на км 

77+397 автомобільної дороги загального користування державного значення  
Р - 24 Татарів - Кам’янець-Подільський, зруйнованого повінню 2008 року, а 
також відновлено роботи на мості на км 9+442 автомобільної дороги Т-09-10 
Бурштин - Калуш, будівництво якого розпочато у 1994 році, продовжено капі-
тальний ремонт автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Чернівці у с. Рівня 
Верховинського району. 

Проводились роботи з поточного середнього ремонту автомобільних 
доріг загального користування державного значення: 

-Н-10 Стрий - Мамалига на ділянці с. Голинь -  Пійло Калуського району, 
м. Долина - с. Гошів; 

-Р-62 Криворівня - Чернівці на ділянці с. Тюдів - В. Рожин Косівського 
району; 

-Р-24 Татарів - Кам’янець - Подільський на ділянках у смт Ворохта, 
Кривопільський перевал -  с. Волова Верховинського району; 

-Р-20 Снятин - Тязів на ділянках м. Городенка - с. Якубівка, с. Воронів 
Городенківського району, с. Живачів, с. Гончарівка Тлумацького району -
 с. Клубівці Тисменицького району; 

-Т-09-09 Снятин – Косів - Старі Кути на ділянці в с. Кути Косівського 
району. 

Також проводились роботи з поточного дрібного ремонту та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг, а саме проведено ремонтні 
роботи з ліквідації аварійної ямковості – 146,0 тис. кв. метрів, основними об’єкта-
ми були Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль на ділянках м. Івано-Франківськ -
  м. Тисмениця, с. Клубівці, с. Олешів, Р-20 Снятин – Тязів в с. Ясенів Пільний, 
с. Стецева, Т-19-14 Миколаїв – Жидачів - Калуш, Т-09-06 Бурштин - Калуш 
окремими ділянками. Збудовано 4 майданчики для здійснення габаритно-
вагового контролю, встановлено 1600 дорожніх знаків, відремонтовано та 
встановлено 3,4 км бар’єрного огородження, нанесено розмітку, протяжністю 
1316 км на 600 км автомобільних доріг та 328 пішохідних переходах.  
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Транспорт та зв'язок. Впродовж звітного року завдяки співпраці з 
«Укрзалізницею» та сприянню керівництва держави вдалося не лише зберегти 
діючу мережу залізничного сполучення, а й суттєво покращити якість 
перевезення пасажирів, зокрема в 2019 році сезонно запроваджувалися нові 
маршрути «Івано-Франківськ-Бердянськ» та «Івано-Франківськ-Дніпро». Продов-
жується позитивна практика щодо призначення додаткових поїздів у періоди 
свят та пікових перевезень. 

Реалізувалися заходи щодо оптимізації мережі автобусних маршрутів, в 
рамках яких корегувалися діючі розклади та вводилися нові. На сьогодні рівень 
охоплення населених пунктів області регулярним автобусним сполученням 
складає 97,0 відс., що є одним з кращих показників у країні.  

Область має добре налагоджене міжобласне та міжнародне автобусне 
сполучення, зокрема, її територією проходять автобуси 60 міжнародних 
маршрутів до таких країн, як Італія, Польща, Чехія, Іспанія, Латвія, Молдова, 
Білорусь та понад 100 міжобласних. 

На 25,0 відс. збільшилася кількість автобусів, пристосованих для 
перевезення маломобільних категорій населення.  

На маршрути в обласному центрі виїхали 42 нові великогабаритні 
автобуси та 29 тролейбусів, придбаних комунальним підприємством 
«Електроавтотранс». 

 
Розвиток будівельної галузі. У січні-листопаді 2019 року (на останню 

звітну дату) обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області 
склав 2762,5 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-
листопадом 2018 року становив 99,0 відс., у тому числі індекс будівництва 
будівель – 126,9 відс., інженерних споруд – 79,1 відсотка.  

Обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення 
становили 76,4 відс. від загального обсягу виробленої будівельної продукції, 
капітального і поточного ремонту – 17,3 та 6,3 відс. відповідно.  

Найбільша питома вага у виконанні будівельних робіт спостерігається в 
Івано-Франківській міській раді – 67,3 відс., Косівському районі – 5,7 відс., 
Калуській міській раді – 4,7 відсотка.  

Впродовж 2019 року проводились роботи з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту на об’єктах соціально-культурного призначення, житлово-
комунального господарства та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури. 
На здійснення цих робіт виділено кошти державного та місцевих бюджетів, 
зокрема:  

- 292,0 млн. грн. – кошти державного фонду регіонального розвитку 
(51 проект);  

- 153,8 млн. грн. – субвенції з державного бюджету обласному бюджету 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку, кошти якої 
спрямовані, зокрема, на розвиток охорони здоров’я (в тому числі закупівлю 
медичного обладнання) – 56,3 млн. грн., ремонт доріг – 46,3 млн. грн. та інші 
об’єкти соціальної сфери – 51,2 млн. грн.; 

- 188,7 млн. грн. – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості (будівництво 28 нових амбулаторій моно- практики та 
групової практики сімейної медицини).  

Станом на 01.01.2020 року з державного фонду регіонального розвитку 
отримано 292,0 млн. грн., касові видатки склали – 273,8 млн. грн., 50,5 млн.   
грн. – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, використано 
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46,9 тис. грн., 181,3 млн. грн. – коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості, профінансовано 181,3 млн. грн., освоєно 
157,0 млн. гривень.  

У 2019 році введено в експлуатацію 4 амбулаторії (с. П’ядики П’ядицької 
ОТГ (травень), с. Татарів Яремчанської міської ради (квітень), с. Старі 
Кривотули Тисменицького району (квітень), с. Угринів Угринівської ОТГ (жов-
тень). У стані високої будівельної готовності (більше 75,0 відс.) перебувають 
20 амбулаторій, з них амбулаторії в с. Зелена Надвірнянського району, 
с. Витвиця Витвицької ОТГ, с. Верхній Ясенів Верховинського району, 
с. Стрільче Рогатинського району, с. Надіїв Долинського району, с. Олієво-
Королівка Городенківського району, с. Ясень Рожнятівського району, 
с. Печеніжин Печеніжинської ОТГ. 

Завдяки концентрації бюджетних коштів усіх рівнів у вересні 2019 року 
введено в експлуатацію дитячий садок на 50 місць в с. Черніїв Тисменицького 
району та І-ша черга Раковецької ЗОШ Богородчанського району, в стадії 
завершення та готуються документи до здачі в експлуатацію: загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради (І пусковий 
комплекс), реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок у с. Лісний 
Хлібичин Коломийського району, дитячий садок на вул. Хоткевича, 11А в 
м. Івано-Франківську, народний дім з глядацьким залом на 200 місць в 
с. Белелуя Снятинського району, школа на 33 класи в селищі Верховина, 
капітальний ремонт стадіону та глядацьких трибун стадіону ім. Гемби в м. Івано-
Франківську, капітальний ремонт приміщень з встановленням апарату 
ангіографа обласного кардіологічного центру по вул. Мазепи в м. Івано-
Франківську. 

Капітально відремонтовано та здійснено заходи з енергозбереження 
(заміна вікон, утеплення фасадів, заміна котлів) на близько 400 об’єктах 
соціальної інфраструктури області (дошкільні навчальні заклади, школи, лікарні, 
заклади культури, дорожньо-транспортна інфраструктура та житлово-
комунальне господарство). 

 

Житлове будівництво 
У січні-вересні 2019 року (на останню звітну дату) прийнято в 

експлуатацію 569,8 тис. кв. метрів загальної площі житлових будівель нового 
будівництва, що у 2,2 раза більше порівняно з січнем-вереснем 2018 року.  

За темпом зростання прийнятого в експлуатацію житла область посіла 
3 місце серед регіонів держави, за його обсягом – 5 місце 

Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового 
будівництва прийнято в експлуатацію на території Івано-Франківської (50,2 відс. 
від загальнообласного показника) Яремчанської (6,9 відс.) міських рад та у 
Тисменицькому районі (7,9  відс.).  

За програмою «Власний дім» планами фінансування забудовників з 
бюджетів всіх рівнів на 2019 рік передбачено 3791 тис. грн., у тому числі: з 
державного бюджету (спецфонд) – 1250,0 тис. грн., обласного – 1395,0 тис. грн., 
районних (міських) бюджетів – 1146 тис. гривень.  

Станом на 01.11.2019 року обласному фонду підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі відкрито асигнувань на суму 3290,0 тис. грн., 
фактично використано 3290,0 тис. грн., з них 1250,0 тис. грн. – кошти 
державного бюджету, 1395,0 тис. грн. – кошти обласного та 645,0 тис. грн. – 
місцевих бюджетів.  
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За програмою «Власний дім» у 2019 році введено в експлуатацію 
9 житлових будинків загальною площею 1256,7 кв. метрів.  

За програмою розвитку молодіжного житлового будівництва у 2019 році 
для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво (придбання) житла із передбачених на рік 
коштів обласного та місцевих бюджетів в сумі 6912,0 тис. грн. (кошти обласного 
бюджету – 5600,0 тис. грн.) профінансовано та фактично використано 
6478,336 тис. грн., зокрема, кошти обласного бюджету – 5600,0 тис. грн., 
місцевого бюджету – 878,336 тис. гривень. За вказані кошти надано 10 пільгових 
довготермінових кредитів для будівництва (придбання) житла загальною 
площею 716 кв. метрів, загальною вартістю 9593,9 тис. грн., з них 5 – для сімей 
учасників АТО/ООС. 

 
Містобудування та архітектура. Протягом 2019 року для комплексного 

оновлення містобудівної документації Івано-Франківської області, видатки 
передбачені у бюджетах всіх рівнів становлять 3676,3 тис. грн., із яких із 
освоєно 1961,7 тис. грн., та  25,0 тис. грн. кошти інвестора. 

Для професійного прийняття проектних рішень у сфері містобудування  
архітектурно-містобудівною радою протягом 2019 року було прийнято до 
опрацювання 27 проектів генеральних планів (у тому числі змін і доповнень); 
29 проектів генеральних планів суміщених з детальними планами територій; 
114 проектів детальних планів територій; 5 проектів зонування територій. 

Суб’єктам містобудування області на безоплатній основі протягом 
2019 року видано:  

для розміщення об’єктів індивідуального, садибного та дачного типу 
будинків, господарських будівель, споруд, гаражів надано 1761 будівельних 
паспортів;  

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

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

Протягом 2019 року виготовлено 102 паспорти (пам’яткоохоронна 
облікова документація) для пам’яток містобудування та архітектури місцевого 
значення, освоєно 506,430 тис. грн. із обласного бюджету згідно з регіональною 
цільовою  програмою  паспортизації пам'яток містобудування та архітектури 
місцевого значення івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

Службою містобудівного кадастру протягом 2019 року проведено заходи 
щодо збору, обробки та накопичення інформації в базу даних для використання 
її в просторовому плануванні розвитку територій, освоєно 233,1 тис. грн. коштів 
обласного бюджету. Здійснено оновлення геопорталу містобудівного кадастру 
регіонального рівня, придбано технічні пристрої (апаратні сервери) 
«Містобудівний кадастр» та «Геопортал». В підсистему реєстрації містобудівної 
документації внесено 3 схеми планування територій районів, 9 генплани, 
7 детальних планів територій, 1 зонінг, 57 будівельних паспортів, 113 місто-
будівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, 37 паспортів прив’язки 
розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності, 368 паспортів 
пам'яток містобудування та архітектури місцевого значення.  

 

Житлово-комунальне господарство. Заборгованість підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства за електроенергію станом на 
01.01.2020 року складає 6,6 млн. гривень.  



 

 

 

14 

Опалювальний сезон 2019/2020 років в області розпочався вчасно та 
проходить стабільно.  

Заборгованість підприємств теплоенергетики за використаний природ-
ний газ (станом на 01.01.2020 року) складає 380,9 млн. грн., в тому числі за 
2019 рік – 193,7 млн. гривень. 

У 2019 році на території області створено 89 ОСББ, загальна кількість 
ОСББ станом на 01.01.2020 року становить 966 одиниць (приріст протягом року 
становить 9,9 відс.).  

У 2019 року почав свою роботу спеціалізований фонд підтримки заходів 
з енергозбереження у житловому секторі відповідно до Закону України «Про 
Фонд енергоефективності», який створено з метою більш якісної роботи у сфері 
підтримки населення щодо енергозбереження. 

Серед нововведень Фонду – обов’язкове проведення енергетичного 
аудиту житлової будівлі перед впровадженням заходів, а також верифікація 
результатів реалізації енергозберігаючих проектів. На початковому етапі робота 
Фонду зосередилась виключно на об’єднаннях співвласників багатоквартирних 
будинків шляхом надання грантової, консультаційної та технічної допомоги. 

У 103 населених пунктах області запроваджується роздільний збір ТПВ. 
Зібрана вторинна сировина направляється на переробку через заготівельні 
підприємства.  

На реалізацію заходів регіональної цільової програми зовнішнього 
освітлення селищних та сільських населених пунктів області на 2017-2020 роки 
в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено 2,0 млн. грн., на регіональну 
цільову програму «Питна вода» на 2012-2020 роки – 2,0 млн. гривень. Станом 
на 01.01.2020 року освоєно 2,0 млн. грн. та більше 1,74 млн. грн. відповідно.  

 
Розвиток гуманітарної та соціальної сфери 

 

Охорона здоров’я. Реформування галузі охорони здоров’я області 
здійснюється в напрямку модернізації вторинної та третинної медичної 
допомоги та створення єдиної системи екстреної медичної допомоги. Всього 
для потреб охорони здоров’я області у бюджеті на 2019 рік за загальним 
фондом передбачено кошти у сумі 2473,8 млн. грн., у тому числі медичної 
субвенції – 2026,0 млн. гривень.  

На виконання заходів регіональних медичних програм у 2019 році 
передбачено кошти на суму 113,8 млн. грн., профінансовано кошти в сумі – 
113,7 млн. гривень. 

Розвиток медичної галузі області неможливий без впровадження 
новітніх технологій.  

Продовжувалися заходи з реформування первинної медико-санітарної 
допомоги. 

Відкрито амбулаторії у селах П’ядики Коломийського, Угринів та Старі 
Кривотули Тисменицького районів, Татарів Яремчанської міськради, які 
збудовані за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості, засвоєно 137878,9 тис. грн. або 73,0 відс. від загального 
обсягу субвенції. Завершені капітальні ремонти в амбулаторіях сіл Маріямпіль 
та Блюдники Галицького району на загальну суму 2,3 млн. гривень.  

Для потреб амбулаторій закуплено 67 автомобілів на суму 33,5 тис. 
гривень. Ще 10 автомобілів одержано за сприяння «Фонду Ріната Ахметова»: 
5 од. – для швидкої медичної допомоги, 1 од. – для обласної дитячої лікарні, 
4 од.– для Верховинської ЦРЛ, Вигодської МЛ, Космацької ДЛ, Делятинської МЛ. 
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Всі заклади, що надають первинну медичну допомогу, реорганізовані у 
комунальні некомерційні підприємства та зареєстровано в електронній системі 
охорони здоров’я.  

Всього 1013 лікарів, з них 214 педіатрів, 528 сімейних лікарів та 
273 терапевти, уклали 1,07 млн. декларацій з пацієнтами про вибір лікаря 
(77,5 відс. від загальної чисельності населення області). До реформи також 
долучилися 30 лікарів, які є фізичними особами-підприємцями, та 7 приватних 
закладів. 

Впродовж 2019 року заклади охорони здоров’я, які  підписали договори з 
Національною службою здоров’я України, отримали виплати за деклараціями на 
суму понад 600 млн. гривень. 

З числа закладів, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану 
допомогу – 68, автономізовано 54 заклади (79,4 відс.), у підготовчому процесі 
(стадії припинення/реорганізація) перебуває автономізація ще 9 закладів 
(13,0 відс.). В електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 25 закладів. 

У 2019 році для закладів вторинного та третинного рівнів придбано 
комп’ютерної техніки на суму понад 2 млн. гривень. 

Протягом року вживалися заходи щодо покращення матеріально-
технічної бази закладів охорони здоров’я області.  

Введено в експлуатацію центральну оперативну диспетчерську КЗ 
«Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф». Вартість робіт із облаштування служби протягом 2014-2019 років 
склала близько 14 млн. грн., зокрема з Державного бюджету 7,0 млн. грн. на 
придбання обладнання та 2,5 млн. грн. для будівельних робіт, з обласного 
бюджету – 4,0 млн. гривень. 

Відкрито третій в області реперфузійний центр в обласному клінічному 
кардіологічному центрі (ангіографічне обладнання – 23,8 млн. грн., рекон-
струкція – 7,0 млн. грн.), а ще ряд відділень – кардіохірургії в обласній клінічній 
лікарні, загально-психіатричне в Прикарпатському обласному клінічному центрі 
психічного здоров’я, сестринського догляду за хворими в  спеціальному закладі 
надання психіатричної допомоги та відділення паліативної допомоги на 10 ліжок 
в Долинській багатопрофільній лікарні. 

Проведено реновацію пологового відділення Рожнятівської ЦРЛ, 
дитячого відділення Городенківської ЦРЛ (450,0 тис. грн.), пологового та 
педіатричного відділень Коломийської ЦРЛ (1037,7 тис. грн.), урологічного та 
ревматологічного відділень Івано-Франківської ЦМКЛ (748,0 тис. грн.), 
приміщень Калуської дитячої лікарні (1100,0 тис. грн.). Збудовано локальну 
комп’ютерну мережу в Коломийській дитячій лікарні (250,0 тис. грн.). 

Розпочали роботу відділення екстреної медичної допомоги в Калуській 
ЦРЛ (150,0 тис. грн.) та Лисецький пункт постійного базування бригади 
екстреної медичної допомоги (140,0 тис. грн.). 

В обласній станції переливання крові відкрито оновлену донаційну залу 
та сучасну кімнату для донорів, які облаштовані згідно з європейськими 
стандартами.   

У 2019 році заклади охорони здоров’я області закупили 146 одиниць 
медичного обладнання на загальну суму 56,2 млн. грн., зокрема апарат 
магнітно-резонансної терапії (43,4 млн. грн.) для КНП «Прикарпатський 
клінічний онкологічний центр», систему рентгенівську діагностичну портативну 
(702,5 тис. грн.), лабораторне обладнання (5156,1 тис. грн.) для обласної клініч-
ної лікарні; біохімічний аналізатор та екстрактор крові (118,9 тис. грн.) для 
Прикарпатського обласного центру служби крові. 
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За сприяння благодійного фонду Приватбанку «Допомагати просто» 
обласна дитяча клінічна лікарня отримала портативний апарат штучної 
вентиляції легень для транспортування важкохворих дітей до лікарень вартістю  
понад 1 млн. гривень. 

Впродовж 2019 року виконано капітальних та поточних ремонтів на суму 
9131,4 тис. грн. (місцевий бюджет – 7160,1 тис. грн., залучені кошти – 
1971,3 тис. грн.).   

 

Освіта. Відповідно до завдань програми у 2019 році забезпечено 
розширення мережі закладів дошкільної освіти, зокрема:  

- реконструйовано 1 заклад (с. Ліски Коршівської ОТГ); 
- відкрито 1 заклад приватної форми власності (м. Коломия); 
- відкрито 1 заклад у новозбудованому приміщенні (с. Черніїв 

Тисменицького району); 
- відкрито 1 заклад у пристосованому приміщенні (с. Соколівка 

Косівського району); 
- створено 7 дошкільних груп у складі 6 закладів загальної середньої 

освіти (с. Космач Дзвиняцької ОТГ, с. Лесівка Старобогородчанської ОТГ, 
с. Старий Угринів Новицької ОТГ, м. Снятин, села Грабовець та Хмелівка 
Богородчанського району); 

- створено 9 груп у складі 9 діючих закладів загальної середньої освіти 
(с. Мала Тур’я Долинського району, с. Старий Угринів Новицької ОТГ, с. Велика 
Кам’янка П’ядицької ОТГ, с. Великий Рожен Косівського району, м. Івано-
Франківськ, с. Кадобна, с. Креховичі Брошнів - Осадської ОТГ, с. Угринів 
Угринівської ОТГ);  

- створено 4 групи у складі 4 діючих закладів дошкільної освіти (с. Кути 

Косівського району, с. Спас Спаської ОТГ, с. Верхня Липиця Рогатинського 

району, м. Івано-Франківськ); 

- створено 262 групи для дітей 5-річного віку у закладах загальної 
середньої освіти, де заклади дошкільної освіти відсутні. 

Крім того, переведено у нове приміщення вихованців закладів 
дошкільної освіти у с. Середній Березів Косівського району, с. Спас Спаської 
ОТГ. 

Загалом станом на 01.01.2020 року створено 620 місць для дітей 
дошкільного віку з метою забезпечення їх права на здобуття дошкільної освіти. 

Станом на 01.01.2020 року в області функціонує 14 опорних шкіл 
(3 школи створено у 2016 році, 3 – у 2017 році, 3 – у 2018 році, 5 – у 2019 році), 
які мають у своєму складі 45 філій (за рішенням засновників виконують функції 
початкової та базової середньої освіти). Із них 5 шкіл (15 філій) знаходяться у 
об’єднаних територіальних громадах. 

В області створюються умови для навчання та виховання дітей з 
особливими освітніми потребами. У 2019/2020 навчальному році організовано 
інклюзивне навчання для 760 дітей з особливими освітніми потребами у 
685 класах 330 закладах загальної середньої освіти, що на 293 дитини більше у 
порівнянні з попереднім навчальним роком.  

Крім того, інклюзивне навчання і виховання організоване для 164 дітей з 
особливими освітніми потребами у 137 групах 93 закладів дошкільної освіти, що 
на 53 дитини більше у порівнянні з попереднім навчальним роком.  

У 2019/2020 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 поточному році департаментом освіти, науки та молодіжної 
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політики облдержадміністрації придбано для закладів освіти матеріальних 
цінностей на суму 111,9 млн. грн., зокрема:  

- 1 фургон на основі мікроавтобуса, переобладнаний для функціону-
вання мобільного інклюзивно-ресурного центру;  

- 12 комплектів обладнання для ресурсних кімнат і медіатек; 
- 25 комплектів обладнання для кабінетів природничо-математичних 

предметів; 
- 1068 комплектів шкільних меблів для Нової Української школи; 
- 1138 комплектів комп’ютерної техніки; 
- 213 комплектів комп’ютерного обладнання для Нової української 

школи; 
- послуги з доступу до Інтернету (послуги у сфері локальних мереж) для 

285 закладів загальної середньої освіти;  
- 135 комплектів шкільних меблів; 
- 5 комплектів комп’ютерного обладнання (комплекти навчального 

обладнання для лінгафонного кабінету); 
- 6 комплектів обладнання, дослідницьких стимуляторів та приладів; 
- дидактичні матеріали. 
В області функціонують 82 заклади позашкільної освіти. У липні 

2019 року відкрито комунальний заклад позашкільної освіти «Центр освітніх 
інновацій» Івано-Франківської міської ради. 

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 професійно-технічної 
освіти є одним із пріоритетних напрямів роботи в галузі освіти.  

У 2019 році, в рамках пілотного проекту, в області створено два 
навчально-практичні центри:  

за професією «Верстатник деревообробних верстатів» на базі Вищого 
професійного училища № 14 м. Коломия. На придбання обладнання виділено 
1 млн. 702 тис. грн. – з державного бюджету, 215 тис. грн. – з обласного та 
176 тис. грн. спецкоштів; 

за професією «Слюсар-ремонтник» на базі Богородчанського професійного 
будівельного ліцею. На придбання обладнання виділено 266 тис. грн. – з 
державного бюджету, 58 тис. грн. – з обласного та 40 тис. грн. спецкоштів. 

Крім того, на базі Івано-Франківського професійного будівельного ліцею 
планується відкрити регіональний навчально-практичний будівельний центр з 
впровадженням новітніх технологій та матеріалів компанії КНАУФ. Для 
облаштування центру придбано штукатурну машинку з насосом на суму 
163,4 тис. грн. та штукатурних матеріалів на суму 247 тис. грн. за кошти 
обласного бюджету, а також освоєно 150 тис. грн. власних коштів. 

У зв'язку зі змінами економічних умов в Україні і загалом в області, 
відбувалися зміни на ринку праці, що зумовило переорієнтацію закладів освіти 
на підготовку нових професій, зокрема «Флорист», «Озеленювач», «Охоронник», 
«Рятувальник», «Вишивальник», «Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення», «Пекар», «В’язальник схемних джгутів, кабелів та 
шнурів». 

В області діє обласна цільова соціальна програма «Молодь Прикар-
паття» на 2016-2020 роки, в рамках якої в поточному році проведено більше 
70 заходів молодіжного та національно-патріотичного спрямування, 
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організовано виставки «Захисник Вітчизни», «Україна 1932-1933. Геноцид 
голодом», «Два століття – одна війна». В області 26 років поспіль проводиться 
обласна молодіжна патріотична науково-пізнавальна програма «Чорний ліс», в 
якій бере участь учнівська молодь віком 14 - 17 років зі всього Прикарпаття.  

 

Молодіжна та сімейна політика. Станом на 31.12.2019 року в області 
проживало 1319 дітей, які мали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 388 дітей, як такі, що опинились у складних 
життєвих обставинах. Із них 1029 дитина влаштована під опіку, піклування. 

В області функціонує 79 прийомних сімей, у які влаштовано 132 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 9 дитячих будинків 
сімейного типу (ДБСТ), в яких виховується 70 дітей.  

Загалом, сімейними формами виховання охоплено 93,3 відс. дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На території області також перебувають 8 вихованців із 2 дитячих 
будинків сімейного типу, 2 прийомні сім’ї (4 дітей), 4 дитини з сімей 
піклувальників, 2 дитини виховуються у державних закладах, які прибули з 
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 
операції.  

З метою соціальної реабілітації дітей, які потрапили у складні життєві 
обставини, в області збережено мережу закладів соціального захисту для дітей: 
обласний (м. Івано-Франківськ) та Міжрегіональний (с. Мединя Галицького 
району) центри соціально-психологічної реабілітації дітей (на 30 місць кожний, 
термін перебування дітей до 9 місяців).  

У зазначених закладах впродовж 2019 року отримали допомогу 
182 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах. 

З метою захисту прав і законних інтересів дітей службами у справах 
дітей вживаються заходи по забезпеченню житлових і майнових прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

На 2019 рік в обласному бюджеті передбачено та виділено кошти в сумі 
1600,0 тис. грн. для забезпечення житлом 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа.  

З державного бюджету виділено кошти в сумі 8859,6 тис. грн. для 
забезпечення житлом 24 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15.11.2019 року № 1081-р «Про перерозподіл та розподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 
2019 рік», Івано-Франківській області додано 1168,155 тис грн. для виплати 
грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення з метою 
придбання житла ще для 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, особам з їх числа. 
 

Культура. Впродовж 2019 року в області реалізовувались 
5 регіональних цільових та обласних програм у сфері культури: «Культура 
Івано-Франківщини» на  2016-2020 роки, «Просвіта: ХХІ століття» на 2017-
2021 роки, «Духовне життя» на 2016-2020 роки, «Теплий заклад культури 
Прикарпаття» на 2016-2020 роки, «Відродження Галича як давньої столиці 
України» на 2018-2021 роки. На їх реалізацію спрямовано 9044,0 тис. гривень. У 
2019 році у 272 закладах культури області проведено ремонтні роботи на суму 
23,2 млн. гривень.  

За підтримки та участі голови облдержадміністрації Дениса Шмигаля в 
галузі культури основна увага приділялася роботі зі збереження регіональних 
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традицій, утримання й модернізація мережі закладів культури, розвитку й 
популяризації української культури та підвищення творчого потенціалу 
колективів і жителів краю.  

В рамках регіональної цільової програми «Культура Івано-Франківщини» 
на 2016-2020 роки» проведено:  

– IV Міжнародний етнокультурний фестиваль країн Карпатського регіону 
«Карпатський простір» (20 країн-учасниць, 14 локацій); 

– Х Міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях»;  
– Обласний відкритий фестиваль професійного музичного мистецтва 

«Прикарпатська весна»; 
– Мистецький фестиваль «Французька весна в Україні»;  
– ІІ Міжнародний форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia»;  
– Міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль «Коломийка-

2019»; 
– Обласний відкритий фольклорно-етнографічний фестиваль 

«Бойківська ватра»;  
– урочистості з нагоди відзначення Дня захисника України; 
– Обласний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору «Мальований 

дзбаник»; 
– Обласний відкритий фестиваль народної творчості «Пісні Опілля» 

тощо. 
Під час проведення фестивалів традиційно працювали етноярмарки, на 

яких представлені всі види виробів декоративно-ужиткового мистецтва 
Прикарпаття.  

В червні 2019 року в області проведено фестиваль дитячих фільмів, 
присвячений Міжнародному Дню захисту дітей. Відкриття фестивалю відбулося 
в театрі кіно «Люм’єр», показ фільмів відбувався в кінотеатрі «Час кіно» в 
м. Калуші, в кінотеатрі «Космос», в кінотеатрі імені Івана Франка в м. Снятині. 
До перегляду фільмів залучалися і діти з особливими потребами з 
м. Богородчани. 

В жовтні 2019 року в Івано-Франківську проведено мистецький проєкт 
«Дні українського кіно», який проходив в театрі кіно «Люм’єр» із показом худож-
ніх фільмів – «Захар Беркут», «Генделик», «Фокстер і Макс», «З України до 
Голівуду», «Гуцулка Ксеня», «Східняк» та документального «Будинок слово». 

В рамках міжнародного театрального проєкту, колектив Коломийського 
академічного обласного українського драматичного  театру ім. І. Озаркевича 
спільно з Українським народним театром «Заграва» з м. Торонто гастролював 
містами Канади (Оттава, Торонто, Монреаль). 

В жовтні, за підтримки Міністерства оборони України, було проведено 
Всеукраїнський патріотично-мистецький проєкт «Армія з народом» за участю 
мистецьких колективів центру військово-музичного мистецтва Військово-
Морських Сил Збройних Сил України. 

Вперше у 2019 році проведено Форум українських родин за участі 
представників видатних українських родин (Шухевичі, Бандери, Грушевські, 
Трильовські, Лисенки, Івасюки, Стефаники, Скорики, Зінкевичі тощо) у 
с. Тишківці Городенківського району. 

Указом Президента України від 20.02.2019 року № 40/2019 Івано-
Франківському академічному обласному українському музично-драматичному 
театру імені Івана Франка надано статус «національний» і перейменовано на 
Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана 
Франка. 
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Визначною мистецькою подією 2019 року було проведення в жовтні 
Міжнародного фольклорного фестивалю етнографічних регіонів України 
«Родослав», в якому взяли участь колективи 11-ти областей України, а також 
представники та колективи з Румунії, Словаччини, Польщі, Німеччини, 
Великобританії.   

В грудні Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного 
списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства в м. Богота 
(Колумбія). 

Продовжувалася активна співпраця області з районами та містами 
обласного значення. Було досягнуто широкого залучення громадських органі-
зацій до проведення заходів. 

Закладами культури області була організована систематична підтримка 
воїнів АТО, членів їхніх родин, внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт. 
Зокрема, понад 8 тис. дітей пільгових категорій безкоштовно відвідали 
театрально-концертні установи області. 

З метою задоволення духовних потреб мешканців краю в області 
відбувалися деканальні, єпархіальні, всеукраїнські, міжнародні прощі до 
паломницьких місць України та за її межами. Серед них Всеукраїнські патріарші 
прощі в с. Крилос Галицького району і с. Манява Богородчанського району та 
ХХІV Міжнародну Прощу Вервиці за мир і єдність церкви (с. Погоня). Проведено 
урочисту академію з нагоди відзначення 30-ти річчя виходу УГКЦ з підпілля та 
утворення Івано-Франківської митрополії в Івано-Франківському національному 
академічному драматичному театрі імені І. Франка, вручення премії імені 
Патріарха Володимира Романюка та Митрополита Андрея Шептицького в галузі 
духовної літератури, мистецтва, архітектури та журналістики. 

 
Фізична культура і спорт. Впродовж 2019 року обласним, районними 

та міськими центрами з фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» серед 
всіх верств населення області у місцях масового відпочинку та проживання 
громадян проведено 403 заходи, в яких взяли участь 29353 учасники. 

Івано-Франківським регіональним центром з фізичної культури та спорту 
інвалідів «Інваспорт» та обласною дитячо-юнацькою спортивною школою 
інвалідів проведено 28 обласних змагань, де взяли участь 423 спортсмени 
різних нозологій та відповідно 68 навчально-тренувальних зборів, де взяли 
участь 150 спортсменів з інвалідністю. В рамках Всеукраїнської спартакіади 
«Повір у себе» 28 спортсменів з інвалідністю прийняли участь у 
7 Всеукраїнських заходах, де здобули 9 золотих, 13 срібних та 14 бронзових 
медалей. Крім цього, в рамках зазначеної спартакіади проведено 8 обласних 
змагань, в яких взяли участь 138 спортсменів з особливими потребами.  

Фізкультурно-спортивними товариствами області впродовж 2019 року 
проведено 40 заходів серед населення за місцем роботи громадян, в яких взяли 
участь близько 3695  осіб.  

З метою збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл області з 
обласного бюджету здійснюється фінансова підтримка 4 дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, що належать громадським організаціям фізкультурно-
спортивного спрямування. Окрім цього, обласним бюджетом передбачаються 
кошти на утримання спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву з футболу «Прикарпаття», де на даний час свою 
спортивну майстерність вдосконалюють 359 спортсменів, заняття з якими 
проводять 9 штатних тренерів-викладачів. Окрім цього, забезпечується робота 
дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів, де, з метою залучення зазначеної 
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категорії осіб до систематичних занять фізичною культурою та спортом, 
функціонує 8 відділень з різних видів спорту, в яких займається 152 вихованця.   

Загалом в області функціонує 42 дитячо-юнацькі спортивні школи різних 
типів та форм власності, в яких займається близько 15,3 тис. дітей та молоді. В 
зазначених школах свою спортивну майстерність вдосконалюють 53 дітей сиріт. 

Впродовж 2019 року в області проведено 416 регіональних спортивних 
заходів серед різних вікових груп. Загалом в заходах регіонального рівня взяли  
участь 20197 учасників. 4474 спортсмени області взяли участь у 347 все-
українських та міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних зборах. 

На змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів спортсменами 
області здобуті 772 нагороди різного ґатунку, з яких 241 золотих, 201 срібна, 
330  бронзових нагород. 157 спортсменів з інвалідністю представляли область 
на 55 національних та міжнародних змаганнях, де здобули 35 золотих, 23 срібні 
та 25 бронзових нагород.  

Продовжує свою діяльність школа вищої спортивної майстерності, яка у 
своїх навчально-тренувальних групах зосереджує спортсменів найвищого класу 
та відповідно забезпечує проведення з ними постійно діючих навчально-
тренувальних зборів по підготовці до національних та міжнародних змагань.  
Впродовж 2019 року зазначеною школою проведено 28 регіональних 
навчально-тренувальних зборів, в яких взяли участь 130 спортсменів. 
226 вихованців школи взяли участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, 
де завоювали 54 золотих, 67 срібних та 57 бронзових медалей. 10 спортсменів 
школи виконали норматив майстра спорту України та відповідно 3 – майстра 
спорту України міжнародного класу.  

Забезпечується виділення коштів з обласного бюджету для утримання 
та роботи двох комунальних установ, які здійснюють фізкультурно-оздоровчу та 
спортивну роботу серед всіх верств населення, в тому числі осіб з особливими 
потребами, зокрема, обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» та регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів 
«Інваспорт».  

Продовжують свою діяльність новостворена 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, Івано-Франківська дитячо-юнацька спортивна школа № 1 та Івано-
Франківська дитячо-юнацька спортивна школа № 2.  

У 2019 році 68 молодих та перспективних спортсменів Прикарпаття, в 
тому числі, які є членами збірних команд України отримували обласні стипендії. 
Для зазначеної мети з обласного бюджету у 2019 році виділено кошти в сумі 
1095,6 тис. гривень та відповідно на 2020 рік передбачено – 1998,0 тис. гривень. 

Здійснено виплату грошових винагород на суму 566,0 тис. гривень 
спортсменам області – переможцям і призерам змагань міжнародного рівня.  

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

Для покращення фізичної підготовки особового складу в кожній 
державній пожежно-рятувальній частині управління ДСНС України в Івано-
Франківській області функціонують спортивні кімнати, які обладнані і 
укомплектовані спортивним інвентарем. 

На стадії завершення капітальний ремонт стадіону спорткомплексу 
ім. А. Гемби Національного технічного університету нафти і газу по 
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вул. Карпатській, 15 в м. Івано-Франківську із встановленням сучасного покриття 
та легкоатлетичних секторів.  

Розпочато будівництво сучасного біатлонного комплексу на ТРК «Буко-
вель». 

 

Ринок праці та зайнятість населення. Кількість зайнятого населення у 
віці 15-70 років за 9 місяців 2019 року (на останню звітну дату) становила 
574,6 тис. осіб, що на 9,2 тис. осіб більше, ніж за 9 місяців 2018 року, з яких 
особи працездатного віку складали 537,3 тис., що на 8,9 тис. осіб більше, ніж за 
9 місяців 2018 року. 

Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років зріс з 55,6 відс. у січні-
вересні 2018 року до 56,6 відс. у січні-вересні 2019 року. 

Чисельність безробітних у віці 15-70 років (за методологією МОП) в 
середньому за січень-вересень 2019 року, порівняно з січнем-вереснем 
2018 року, зменшилася на 3,8 тис. осіб  і становила 43,9 тис. осіб.  

Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної 
організації праці, за 9 місяців 2019 року становив 7,1 в. п. робочої сили (за 
9 місяців 2018 року – 7,8 в. п.).  

Значну частку у загальній чисельності зареєстрованих безробітних 
становить сільське населення, в тому числі жителі гірських територій. Протягом 
2019 року чисельність безробітних, які проживають у сільській місцевості і 
перебували на обліку в службі зайнятості, склала 56,7 відс. від загальної 
чисельності осіб, які мали статус безробітного.  

Службою зайнятості проводиться системна робота щодо залучення 
сільських мешканців до різних активних форм, що мотивують до зайнятості й 
відновлення трудового ритму життя. 

У поточному році продовжувалась робота щодо впровадження новацій, 
спрямованих на врегулювання ситуації у сфері зайнятості, передбачених у 
Законі України «Про зайнятість населення». Зокрема, використання  
економічних стимулів для створення на підприємствах нових місць праці, 
зниження рівнів сільського та молодіжного безробіття, посилення соціального 
захисту найбільш уразливих верств населення.  

Службою зайнятості активізована системна інформаційно-
роз’яснювальна робота з роботодавцями, що спрямована на формування 
соціальної відповідальності роботодавців, реалізацію соціальної політики в 
нових економічних умовах. 

У 2019 році службою  зайнятості області проведено 38 засідань круглих 
столів, 653 семінари, в яких взяли участь 6,0 тис. роботодавців та їх 
представників. Директори міських, районних, міськрайонних філій обласного 
центру зайнятості та Івано-Франківського міського центру зайнятості провели 
2,9 тис. зустрічей на підприємствах, в організаціях та установах області.  

В результаті проведеної роботи у звітному періоді службою зайнятості 
області  працевлаштовано 647 безробітних громадян на нові робочі місця із 
здійсненням  компенсації витрат роботодавцям відповідно до статті 26 та 
частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення», із них 
250 осіб, які належать до соціально вразливих верств населення.  

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, наявних в базі даних 
служби зайнятості у 2019 році склала 52,9 тис., що на 5,3 тис. робочих місць 
більше, ніж у 2018 році. 

За направленням служби зайнятості області укомплектовано 47,9 тис. 
вакансій, що на 11,7 відс. більше, ніж у 2018 році. Рівень укомплектування 
вакансій становив 90,4 відсотка.  
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Чисельність громадян, працевлаштованих за сприяння служби 
зайнятості в 2019 році, склала 47,7 тис. осіб, що на 11,2 відс. більше, ніж у 
2018 році, 64 особи отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької діяльності і за сприяння служби зайнятості 
започаткували власну справу, серед яких 26 учасників АТО/ООС. Рівень 
працевлаштування безробітних громадян зріс до 41,6 відс., порівняно із 
36,2 відс. у 2018 році.  

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру 
залучено 10,6 тис. осіб, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації проходили  7,0 тис. осіб з числа безробітних.  

 

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

Упродовж січня-листопада 2019 року (на останню звітну дату) 
збереглася тенденція до зростання номінальної заробітної плати, яка склала 
8745 грн., що на 16,9 відс. більше в порівнянні з аналогічним періодом 
2018 року. 

Враховуючи динаміку зростання заробітної плати на основних 
бюджетоутворюючих підприємствах області, до кінця 2019 року очікується 
зростання рівня заробітної плати до 8887 грн. або на 17,7 відсотка.  

Станом на 01.01.2020 року борги з оплати праці склали 36,7 млн. грн., в 
тому числі 14,5 млн. грн. припадає на економічно активні підприємства та 
22,2 млн. грн. – борги з оплати праці підприємств-банкрутів. 

Серед підприємств-банкрутів найбільше заборговано працівникам Івано-
Франківського обласного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної проми-
словості (12,1 млн. грн.), ВАТ «Пресмаш» (6,4 млн. грн.) і ВАТ «Хутрофірма 
“Тисмениця» (2,9 млн. грн.), що складає 96,2 відс. загального боргу підприємств 
цього кола. 

Складною залишається ситуація на ПрАТ «Газінвест» (2,9 млн. грн.), ДП 
«Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» (2,8 млн. грн.), продов-
жують зростати борги з оплати праці на ДП «Івано-Франківський комбінат 
хлібопродуктів» (в 2,4 р. до початку року). 

З метою погашення заборгованості з виплати заробітної плати у 
2019 році проведено 12 засідань обласної тимчасової комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат та 68 засідань міських і районних комісій, 
на яких заслухано звіти усіх керівників підприємств-боржників.  

Як наслідок впродовж 2019 року виплачено понад 36,7 млн. грн. 
заборгованої заробітної плати. 

 

Соціальний захист населення. Загальна кількість отримувачів 
державних соціальних виплат станом на 01.12.2019 року складає 91,1 тис. 
сімей, з них: державну допомогу сім’ям з дітьми отримували 48,2 тис. сімей; 
малозабезпечені сім’ї – 21,1 тисяч; особи з інвалідністю з дитинства, діти з 
інвалідністю – 18,0 тисяч; особи, які проживають разом з особою з інвалідністю 
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 3,2 тисяч; тимчасова державна 
допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 0,25 тис. осіб; 
державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 0,3 тис. осіб. 
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На обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту 
населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів  міських рад міст 
обласного значення перебували 3783 внутрішньо переміщених осіб (1821 осіб 
працездатного віку, 968 дітей, 185 осіб з інвалідністю, 809 пенсіонерів).  

Станом на 01.01.2020 субсидію отримували 114,3 тис. домогосподарств. 
Станом на 01.10.2019 на обліку в Єдиному державному автоматизо-

ваному реєстрі пільговиків перебували 293,3 тис. осіб, які мають право на 
пільги. На відшкодування наданих пільг на житлово-комунальні послуги, 
придбання твердого палива та скрапленого газу, інших послуг з державного 
бюджету профінансовано понад 189,8 млн. гривень.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року 
№ 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 
вищих навчальних закладів» забезпечується перерахування коштів вищим 
навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 
вищих навчальних закладів. На ці цілі профінансовано 14,37 млн. гривень. 

З обласного бюджету за 2019 рік для здійснення додаткових виплат 
ветеранам національно-визвольних змагань ОУН-УПА профінансовано 1,5 млн. 
гривень.  

За кошти державного та обласного бюджетів забезпечено путівками на 
санаторно-курортне лікування 1916 громадян пільгових категорій, а саме: 
254 громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
444 ветерани війни та особи, на які поширюється чинність Законів України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань»; 852 особи з інвалідністю; 60 осіб, що супрово-
джували осіб з інвалідністю І групи; 216 учасників антитерористичної операції, 
осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності; 
69 ветеранів національно-визвольних змагань, активістів ветеранського руху 
ОУН-УПА, реабілітованих та політв’язнів, 17 учасників бойових дій, осіб, які 
перебували чи перебувають 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/ООС в 
районах її проведення, 4 постраждалі учасники Революції Гідності. 

У рамках виконання обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки впродовж 2019 року: 
виплачено одноразову грошову допомогу на лікування та вирішення 
невідкладних соціально-побутових питань 1043 жителям області на суму 
4146,81 тис. грн.; придбано матеріали та проведено поточні ремонти в 
інтернатних закладах області на загальну суму 3633,5 тис. грн.; здійснено 
заходи з енергозбереження на суму 100,0 тис. грн.; проведено додаткові 
виплати 248 ветеранам визвольних змагань за рахунок субвенції з обласного 
місцевим бюджетам у загальній сумі 1485,5 тис. гривень, надано допомогу 
36 мешканцям області, яким виповнилось 100 і більше років на суму 360,0 тис. 
грн. та 3 сім’ї, в якій народилось троє і більше дітей на суму 225,0 тис. гривень. 

У рамках реалізації обласної програми підтримки сімей загиблих, 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які 
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та 
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
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агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення (зі змінами) за 2019 рік проведено виплати: 130 бійцям-
добровольцям на суму 714,0 тис. грн.; щомісячну виплату дітям до 18 років та 
неповнолітнім братам та сестрам загиблих під час участі в АТО/ООС 5 особам 
на суму 92,5 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, пов’язаних з масовими акціями 
громадського протесту та антитерористичною операцією (101,97 тис. грн.). 

 

Пенсійне забезпечення. Станом на 01.01.2020 року в Державному 
реєстрі застрахованих осіб в області числилось 361,0 тис. застрахованих осіб, 
які набували страховий стаж, який в майбутньому їм буде врахований при 
призначенні пенсії.  

Станом на 01.01.2020 року на обліку в органах Пенсійного фонду в 
області перебувало 350,1 тис. одержувачів пенсій (на 01.01.2019 року – 
356,5 тис. осіб).  

Середній розмір пенсій в області зріс з 2287,42 грн. станом на 
01.01.2019 року до 2644,99 грн. станом на 01.01.2020 року. 

Виплата пенсій проводиться своєчасно та у встановлені терміни. 
Продовжується залучення пенсіонерів до виплати пенсій через вкладні 

рахунки у банківських установах.  
В області здійснювалась робота, спрямована на мобілізацію власних 

коштів та зменшення заборгованості з платежів до бюджету Пенсійного фонду.  
Власні надходження до бюджету Пенсійного фонду України в області, з 

врахуванням коштів, які надійшли від розщеплення єдиного соціального внеску, 
за 2019 рік склали 4518,5 млн. грн., що становить 94,8 відс. доведених планових 
показників. До відповідного періоду минулого року надходження власних коштів 
зросли на 527,4 млн. грн. або на 13,2 відсотка.  

Виконання бюджету Фонду за платежами, адміністрування яких 
здійснюють органи Пенсійного фонду, забезпечено на 101,5 відс. або в сумі 
100,2 млн. гривень. 

Заборгованість платників області до бюджету Фонду на 01.01.2020 року 
склала 299,9 млн. грн., в тому числі заборгованість зі страхових внесків – 
14,0 млн. грн. (зменшення до початку року – 1,9 млн. грн.), заборгованість за 
пільговими, науковими пенсіями, регресними вимогами – 285,9 млн. грн. (ріст до 
початку року - 17,1 млн. грн.). 

Найбільшими боржниками залишаються ВАТ «Оріана» (227,6 млн. грн.) 
та ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» (20,7 млн. грн.), борги яких складають 
82,8 відс. в загальній сумі боргу в області.  

 
Розбудова громадянського суспільства. Протягом 2019 року 

інститути громадянського суспільства достатньо активно брали участь у 
вирішенні стратегічних для розвитку українського соціуму проблем, 
демонструючи, що енергія самоорганізації українських громадян має великий 
потенціал до консолідації навколо суспільно значущих проблем. 

Осередком, який об’єднує інститути громадянського суспільства, є 
громадська рада при облдержадміністрації. Протягом року громадська рада 
спрямовувала свою діяльність на вирішення актуальних питань у соціально-
економічній сфері життя області, зокрема – стану охорони здоров’я в області; 
основних напрямків молодіжної політики області та національно-патріотичного 
виховання; екологічної ситуації в області та реалізації реформи децентралізації 
влади в Україні.  
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Аналіз громадянської активності впродовж року показує, що основними 
напрямами самоорганізації громадян можна визначити такі тенденції: 
громадська активність та самоорганізація населення, пов’язана із обговоренням 
питання здійснення реформи децентралізації влади України та відповідної 
позиції громадян щодо її корекції; протидія погіршенню соціально-економічного 
становища та зловживанням правоохоронних органів, виявам корупції на всіх 
рівнях; соціальній допомозі учасникам АТО/ООС та їх сім’ям.   

Належним чином відбувається вшанування пам’яті героїв Революції 
Гідності та учасників АТО/ООС, борців за незалежність України, а також 
приділяється увага ветеранам визвольних змагань, ветеранам Другої світової 
війни, учасникам бойових дій в зоні АТО/ООС, родинам загиблих.  

Також необхідно вказати на неналежний рівень взаємодії із політичними 
партіями та громадськими об’єднаннями, причиною чого є як загальний рівень 
недовіри громадськості до влади, так і небажання політичних сил та ряду 
інститутів громадянського суспільства взаємодіяти із владою. 

 
Територіальний розвиток 

 
Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Станом на 01.01.2020 року в області утворено 41 об’єднану територіальну 
громаду,  що об’єднує 182 місцеві ради та становить 35,3 відс. від їх загальної 
кількості. Загалом в ОТГ проживає 727,3 тис. жителів (53,0 відс. від загальної 
кількості населення області). Площа усіх ОТГ складає 4398,5 кв. км. або 
31,5 відс. від загальної площі області. 

У 2019 році утворено 11 ОТГ (Долинська, Калуська, Івано-Франківська 
міські, Гвіздецька, Єзупільська, Ворохтянська селищні, Корницька, Дубівська, 
Підгайчиківська, Пасічнянська, Дубовецька сільські ОТГ, які об'єднали 
38 місцевих рад).  

30.06.2019 року у Долинській міській ОТГ відбулися перші місцеві вибори 
міського голови та депутатів міської ради ОТГ. 

22.12.2019 року відбулися перші місцеві вибори голови та депутатів 
сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад у новоутворених 
Корницькій, Дубівській, Підгайчиківській, Пасічнянській, Гвіздецькій та 
Єзупільській територіальних громадах та відбулися додаткові місцеві вибори 
депутатів Рибненської сільської територіальної громади, яка приєдналася до 
Ямницької сільської ради ОТГ. 

Одна з ключових переваг створення об’єднаних територіальних 
громад – істотне зростання доходів їхніх бюджетів. Так, у 2019 році на прямих 
міжбюджетних відносинах перебувало 30 ОТГ. 

 За 2019 рік до їх бюджетів надійшло доходів загального та спеціального 
фондів (без урахування трансфертів) у сумі 935,1 млн. грн., що більше у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року на 22,3 відс. або на 170,4 млн. 
грн. при аналогічному показнику по області – 15,7 відсотка. По 22 бюджетах ОТГ 
із 30 темп росту надходжень вище середнього по області. Зокрема, слід 
відмітити Білоберізьку ОТГ (169,8 відс.), Букачівську ОТГ (169,3 відс.), 
Рожнівську ОТГ (160,3 відс.) та Загвіздянську ОТГ (142,3 відс.). 

В основному приріст доходів забезпечено за рахунок надходжень 
податку на доходи фізичних осіб – 20,7 відс. (+91,7 млн. грн.), плати за землю – 
43,0 відс. (+26,5 млн. грн.) та єдиному податку – 20,3 відс. (+19,1 млн. грн.). 

Також слід зазначити, що у 2019 році дохід місцевих бюджетів у 
розрахунку на одного жителя складав 2865,8 грн., що більше у порівнянні з 
2016 роком (633,8 грн.) на 2232,0 грн. або у 4,5 рази.  
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У 2019 році для 30 ОТГ області, які перейшли на прямі міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом, виділено 71,315 млн. грн. субвенції на 
формування їх інфраструктури. За ці кошти реалізується 213 проектів на 
відновлення та поліпшення технічного стану комунальних об’єктів та закладів 
об’єднаних територіальних громад. На рахунки ОТГ всі кошти надійшли у 
повному обсязі, з яких використано майже 99,0 відс. коштів субвенції. 

 
Розвиток гірських територій. Сучасний стан розвитку гірських 

територій потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення 
конкурентоспроможності та сталий розвиток цих територій шляхом 
використання існуючих та запровадження нових механізмів та інструментів 
реалізації державної регіональної політики. 

Із 804 населених пунктів області 240 розташовані у гірській місцевості. 
До гірських територій області належать населені пункти 7 районів 
(Богородчанського, Верховинського, Долинського, Коломийського, Косівського, 
Надвірнянського, Рожнятівського) і двох міських рад (Болехівської, 
Яремчанської). 

Станом на 01.01.2020 року на балансі Служби автомобільних доріг в 
області перебуває 325,1 км автомобільних доріг загального користування 
державного значення, які проходять у гірській місцевості. За 2019 року на 
розвиток дорожнього господарства в гірській місцевості спрямовано видатки в 
сумі 337,0 млн. гривень. Основними об’єктами ремонту були автомобільні 
дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий - Мамалига,  
Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, Р-62 Криворівня-Чернівці. 

У зв’язку із звуженою секторально-галузевою структурою економіки, 
низьким розвитком промисловості важливими передумовами для сталого 
розвитку гірських територій є створення сприятливих умов для функціонування 
суб’єктів промислового комплексу, залучення інвестиційних ресурсів та 
активізація інноваційного потенціалу діючих підприємств. Перспективним на 
територіях гірських районів є нарощення виробничих потужностей на 
підприємствах деревообробного комплексу (ТОВ «Уніплит», ПрАТ «Серін-ліс», 
ТОВ «Мілвуд», ТОВ «Інтер’єр», ТОВ «ТС-Партнер») та розвиток виробництва 
пресованих бетонних виробів на ТОВ «Унібрук» (Долинський район), дерев’яних 
іграшок на МП «Левеня» (Косівський район), паливних брикетів та пелет на МП 
«Аполлон», ТОВ «СВ БАРС» (Верховинський район). 

На сьогодні у гірських територіях функціонують гідроелектростанції у 
Верховинському районі (Пробійнівська № 1 потужністю 1,2 МВт; Пробійнівська 
№ 2 потужністю 0,352 МВт.) та у Рожнятівському районі (Сваричівська 
потужністю 0,999 МВт.). У Долинському районі в с. Шевченкове працює перша 
черга вітрової електростанції загальною потужністю 0,6 МВт, виробництво 
електроенергії за 9 місяців 2019 року склало 0,26 млн. кВт/год. У найближчій 
перспективі планується будівництво вітрової електростанції в Рожнятівському 
районі потужністю 25 МВт. та другої черги вітрової електростанції в с. 
Шевченковому Долинського району потужністю 5,4 МВт. 

Для полегшення доступу громадян, що мешкають в гірських населених 
пунктах, до базових адміністративних послуг діють ЦНАПи у 7 районних 
центрах, 2 містах обласного значення, що відносяться до гірських територій, а 
також у Старобогородчанській, Печеніжинській, Витвицькій об'єднаних 
територіальних громадах та в с. Поляниця виконавчого комітету Яремчанської 
міської ради. 

 
Забезпечення умов для соціально-економічного зростання 
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Податково-бюджетна політика. За підсумками 2019 року до зведеного 

бюджету області надійшло доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів у 
сумі 18357,6 тис. гривень. 

Фактично надходження до місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) склали 6815,8 млн. грн., з яких до загального 
фонду – 5976,3 млн. грн., спеціального фонду – 839,5 млн. гривень. У порівнянні 
з минулим роком доходи зросли на 15,7 відс. або на 924,9 млн. гривень. 

Виконання затверджених планових показників по доходах загального 
фонду місцевих бюджетів склало 104,8 відс. (+271,7 млн. грн.) і забезпечено 
всіма зведеними бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних 
територіальних громад, крім бюджетів м. Івано -  Франківська – 93,9 відс. 
(недоотримано – 114,0 млн. грн.), Витвицької – 84,9 відс., (- 1,1 млн. грн.) та 
Спаської – 95,1 відс. (- 0,4 млн. грн.) об’єднаних територіальних громад. 
Порівняно з 2018 роком доходи загального фонду в цілому по області зросли на 
17,4 відс. або 886,1 млн. гривень. 

З державного бюджету за 2019 рік місцеві бюджети області отримали 
трансфертів у сумі 11 527,9 млн. грн., що складає 61,8 відс. у загальному обсязі 
видатків, в тому числі: освітньої субвенції – 3152,6 млн. грн. (16,9 відс.), 
медичної субвенції – 2094,1 млн. грн. (11,2 відс.). 

Видатки зведеного бюджету області за 2019 рік склали 18628,3 млн. 
грн., з яких на галузь «Освіта» спрямовано 6522,3 млрд. грн. або 35,0 відс. від 
загального обсягу, «Охорона здоров’я» – 2803,7 млрд. грн. (15,1 відс.), 
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 4054,6 млрд. грн. (21,8 відс.). 

Капітальних видатків в цілому по області за 2019 рік проведено у сумі 
2957,2 млн. грн., що більше порівняно з минулим роком на 39,0 відсотків. 

За рахунок коштів бюджетів усіх рівнів на проведення капітального та 
поточного ремонту доріг області за 2019 рік спрямовано 562,1 млн. гривень. 

 
Інвестиційна діяльність. Здійснювалась робота щодо інвестиційної 

привабливості регіону. У січні-вересні 2019 року підприємствами та 
організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5831,4 млн. 
грн. капітальних інвестицій, що на 3,3 відс. менше обсягу капітальних інвестицій 
за відповідний період попереднього року. Серед регіонів України за обсягом 
освоєння капітальних інвестицій область посіла 17 місце, за індексом 
капітальних інвестицій – 19 місце. У розрахунку на одну особу населення обсяг 
капітальних інвестицій склав 4248,3 гривень – 20 місце. 

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання, 
інвентар та транспортні засоби – 20,9 відс., у житлові будівлі – 24,4 відс., 
нежитлові будівлі – 19,8 відс., інженерні споруди –  17,8 відсотка.  

Найбільше капітальних інвестицій вкладено у місті Івано-Франківську – 
2623,8 млн. грн. або 45,0 відсотків. Також підприємствами та організаціями 
Тисменицького району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 
615,7 млн. грн. капітальних інвестицій. Частка Тисменицького району у 
загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала 12,3 відс., що 
відповідає 2 місцю серед міст обласного значення та районів області.  

Обсяг вкладених з початку інвестування в економіку області прямих 
інвестицій (акціонерного капіталу) на 01.10.2019 року становив 858,7 млн. дол. 
США, що у розрахунку на одну особу населення склало 625,6 доларів США. У 
січні-вересні 2019 року в економіку області інвестовано 3,1 млн. дол. США 
прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період 
становить 39 млн. дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 12 млн. 
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дол., курсової різниці – 27 млн. дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу 
порівняно з обсягом інвестицій на початок 2019 року зменшився на 4,0 відсотки.  

Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому Івано-
Франківщина посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5. 

На 01.10.2019 року інвестиції вкладено нерезидентами 52 країн світу. До 
п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 86,4 відс. загального обсягу 
прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія та Данія. 

 
Споживчий ринок. 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 - листопаді 2019 року становив 23,0 млрд. гривень. Індекс обсягу обороту 
роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня-листопада попереднього року 
(враховуючи індекс споживчих цін) становив 109,3 відс. (в Україні – 110,4 відс.). За 
цим показником область посіла 14 місце серед регіонів України. 

В області діє 83 ринки, з них: 60 (72,3 відс.) – змішаного типу, 
21 (25,3 відс.) – з продажу непродовольчих товарів та 2 (2,4 відс.) – 
продовольчих товарів, на яких облаштовано 16,8 тис. торгових місць. Одним із 
найбільших серед них є ринок з продажу автотранспортних засобів на відкритих 
площадках на 1067 торгових місць в с. Угринів Тисменицького району. 

Однак, упродовж останніх років відслідковується тенденція щодо 
зменшення кількості ринків у зв’язку із відкриттям великих сучасних супермаркетів, 
універсамів, торгових центрів та магазинів. Найбільшими із новостворених 
підприємств торгівлі є: одинадцять супермаркетів торгової мережі магазинів 
«АТБ» ТзОВ «АТБ-маркет» (м. Івано-Франківськ, м. Бурштин, м. Калуш, 
м. Коломия), супермаркети торгової мережі магазинів «Вопак» ТзОВ «ГІППО 
Вопак», супермаркет «Рукавичка» ТзОВ «Львівхолод» (м. Івано-Франківськ), 
супермаркет «Наш Край» ПП «Тимаг» (м. Долина), чим зумовлено і створення 
нових робочих місць.  

Крім того, за даними райдержадміністрацій та виконкомів міських рад 
міст обласного значення, у січні-вересні 2019 року в області додатково відкрито 
241 об’єкт торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування 
населення. Торговельна діяльність 69 місцевих товаровиробників здійснюється 
у 305 фірмових магазинах, павільйонах і кіосках торговою площею 7341,3 кв. 
метри.  

Систематично у великих населених пунктах області проводяться 
сільськогосподарські ярмарки та заходи, під час яких місцеві виробники мають 
можливість реалізовувати власну продукцію. Так, наприклад, ярмарок 
«Великодній кошик», Міжнародний фестиваль «Карпатський простір 2019», 
фестиваль моди «КрайКа», ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва 
«Прикарпатський вернісаж» тощо. Також місцеві виробники області взяли 
участь у ХХХІ Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2019» в м. Києві.  

Споживчі ціни у грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року як в 
Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях), так і в області знизилися на 0,2 відс., за рік у цілому 
зросли на 4,1 та 4,5 відс. відповідно. 

На споживчому ринку області в грудні 2019 року ціни на продукти 
харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1 відсотка. На 1,2-0,5 відс. 
подорожчали молоко та молочна продукція, яловичина, сало, хліб, м’ясо птиці, 
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овочі. Водночас на 2,3-0,3 відс. подешевшали маргарин, рис, олія соняшникова, 
фрукти, яйця, макаронні вироби, цукор. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9 відс. в 
основному за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,6 відсотка. 

Одяг і взуття подешевшали на 2,3 відс., зокрема, одяг – на 3,6 відс., 
взуття – на 0,6 відсотка. 

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 
палива на 3,0 відс. відбулося в основному за рахунок зниження цін на природ-
ний газ на 10,8 відсотка. 

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,1 відс. через подешевшання 
автомобілів на 2,9 відс. і палива та мастил на 2,4 відсотка. 

 
Розвиток підприємництва. Станом на 01.01.2019 року на території 

Івано-Франківської області зареєстровано 52,6 тис. суб’єктів господарювання. З 
них – 8,3 тис. є юридичними особами-підприємствами та 44,3 тис. – фізичними 
особами-підприємцями. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення 
області припадало 383 суб’єкти господарювання порівняно з 362 у 2017 році.   

В усіх суб’єктів господарювання області у 2018 році було зайнято 
184,6 тис. працівників, що на 17,6 тис. осіб або 10,5  відс. більше, ніж у 
2017 році. Приріст відбувся за рахунок зайнятих у секторі малого та середнього 
підприємництва області 

Усіма суб’єктами господарювання області у 2018 році реалізовано про-
дукції (товарів, послуг) на 117,3 млрд. грн. (без ПДВ), що на 22,7 відс. більше, 
ніж у 2017 році. Частка підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції 
(товарів, послуг) у 2018 році склала 83,3 відсотка. 

Кількість суб’єктів середнього підприємництва (включаючи підприємства 
та фізичних осіб-підприємців) в області у 2018 році склала 339 одиниць. 
Суб’єктами середнього підприємництва реалізовано 45,2 відс. загального обсягу 
продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання області.  

У 2018 році в області налічувалось 52,6 тис. суб’єктів малого підприєм-
ництва. Ними реалізовано продукції (товарів, послуг) на 42,1 млрд. грн., що на 
11,4 відс. більше, ніж у 2017 році. 

Найбільшу частку від загального обсягу реалізованого обсягу продукції 
за видами економічної діяльності у сфері підприємництва Прикарпаття 
складають: промисловість, оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранс-
портних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщування й організація 
харчування, інформація та телекомунікація. 

Розвитку бізнесу сприяє наближення адміністративних послуг до 
споживача та забезпечення їх надання через ЦНАП. Станом на 01.01.2020 року 
в області функціонує 27 центрів надання адміністративних послуг, що на 
3 більше, ніж у 2018 році: у всіх районних центрах, містах обласного значення, а 
також у Брошнів-Осадській, Букачівській, Верхнянській, Витвицькій, Печені-
жинській і Старобогородчанській об'єднаних територіальних громадах та в 
с. Поляниця Яремчанської міської ради. 

Для створення зручностей суб’єктам звернень, додатково працюють 
3 територіальні підрозділи ЦНАП м. Івано-Франківська. Загалом через центри 
надання адміністративних послуг області можна отримати до 220 їх різновидів, 
перелік яких постійно розширюється.   

За 2019 рік через ЦНАПи області надано понад 0,5 млн. 
адміністративних послуг. 

З метою забезпечення доступності громадян з обмеженими фізичними 
можливостями та осіб, обмежених у пересуванні, для отримання окремих 
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адміністративних послуг через ЦНАП, у м. Івано-Франківську та м. Яремче 
доступна послуга «Мобільний адміністратор», що працює за принципом 
віддаленого робочого місця. 

В області активно запроваджується надання адміністративних та інших 
публічних послуг в електронній формі. Так, через ЦНАП Івано-Франківської 
міської ради ініціативно запроваджено надання 47 адміністративних послуг, які 
можна замовити в режимі он-лайн. 

На теренах області успішно реалізується Програма «U-Lead з Європою», 
яка передбачає створення/модернізацію центрів надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) на умовах співфінансування. Утворення ЦНАП у Старобого-
родчанській об’єднаній територіальній громаді у 2017 році відбувалося за участі 
у Початковій фазі цього проєкту. На сьогодні участь у Програмі беруть 
24 територіальні громади (розроблені проєкти І-IІІ раундів) та ще 7 відібрані для 
участі у IV раунді. У рамках проєкту в листопаді-грудні 2019 року у Витвицькій 
сільській ОТГ та Брошнів-Осадській селищній ОТГ відкрито центри надання 
адмінпослуг та їх віддалені робочі місця, а ЦНАП Печеніжинської ОТГ 
продовжив роботу у модернізованому приміщенні. 

 
Розвиток туристичної галузі. За попередніми даними, у 2019 році 

область відвідало 2,2 млн. туристів і екскурсантів, туристичний збір становить 
6,1 млн. грн. або 165,0 відс. до обсягів надходження у 2018 році. 

В області функціонують понад 500 туристично-рекреаційних закладів на 
20 тис. місць; послуги розміщення надають близько 800 садиб сільського 
туризму; зареєстровано близько 200 суб'єктів туристичної діяльності, з них 
37 мають туроператорську ліцензію. Працює 8 центрів туристичної інформації. 

У 2019 році облаштовано рекреаційну зону в с. Сопів Коломийського 
району (Печеніжинська ОТГ), відпочинкову зону на туристично-рекреаційному 
об’єкті «Криївка «Скала» (м. Яремче), пішохідний маршрут «Вершини 
Косівщини», велосипедний маршрут «Пам’ятки Космача», екомаршрут «Стежка 
равлика» (с. Копачинці Городенківського району), екостежку с. Хмелева - 
Чернелицький замок (Городенківський район), комплексну еколого-пізнавальну 
стежку «Чотири дороги» у межах НПП «Гуцульщина». 

За рахунок коштів комплексної регіональної цільової програми розвитку 
туризму в області на 2016-2020 роки спрямовані цільові субвенції 
Рожнятівському районному бюджету для співфінансування виготовлення 
проєктно-кошторисної документації на консерваційні роботи Ангелівської дом- 
ни – пам’ятки архітектури, найстарішої (зі збережених) на території України 
доменної печі та відновлення вузькоколійної залізниці від селища Брошнів-
Осада до села Осмолода Рожнятівського району; сільському бюджету 
Витвицької ОТГ для облаштування криївки у с. Липа; Косівському районному 
бюджету для співфінансування ґрантових проєктів «Світ Карпатських розет – 
заходи із збереження унікальності культури Карпат», «Карпатська бджола – 
спільні заходи для збереження унікальної природної спадщини в українсько-
польському прикордонні»; селищному бюджету Ланчинської ОТГ для співфінан-
сування спорудження та облаштування оглядової вежі і відпочинкової зони в 
урочищі «Жбир» с. Добротів Надвірнянського району; селищному бюджету 
Вигодської ОТГ для співфінансування ґрантового проєкту «Карпатські лісові 
школи – пілотне співробітництво для охорони природи та екологічної освіти». 

Виготовлено і встановлено 8 туристично-інформаційних стендів, 
6 інформаційно-вказівних знаків. 
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Презентовано результати комплексного аналітико-практичного 
соціологічного дослідження соціально-демографічного профілю одноденних 
відвідувачів (екскурсантів) та туристів Івано-Франківської області. 

Підготовлено і поширено «Календар туристичних подій 2019». 
Виготовлено буклети «Безпека туриста в Карпатах», «Літо на Івано-
Франківщині», «Зима на Івано-Франківщині», «Мистецьке намисто Гуцульщини 
та Покуття».  

Проведено туристичні презентації у рамках ІV Міжнародного фестивалю 
мистецтв країн Карпатського регіону «Карпатський ПРОСТІР» (03.05.2019 року, 
м. Івано-Франківськ). Участь у заході взяли представники Польщі, Угорщини, 
Грузії, Болгарії, Румунії та України. 

Організовано VIII-й сезон безкоштовних екскурсій в Івано-Франківську. 
Всього протягом травня-вересня 2019 року проведено 23 екскурсії, участь у яких 
взяли понад 650 осіб. 

Спільно з Космацькою ОТГ реалізовано промоційний спецпроєкт на веб-
порталі внутрішнього туризму ua.igotoworld.com «Космач. Унікальні села 
України». 

У рамках розвитку державно-приватного партнерства представниками 
Туристичної ради Івано-Франківської області проведено промотури: для тревел-
блогерів із Валенсії, які підготували кілька репортажів про м. Івано-Франківськ та 
туристичну привабливість Івано-Франківщини в цілому (15-18.03.2019 року), для 
вітчизняних засобів масової інформації – Дністровським каньйоном та 
Яремчанщиною (15-16.05.2019 року). 

Створено 15 віртуальних 3d турів цікавими туристичними локаціями 
Івано-Франківщини.  

Спільно з суб’єктами туристичної діяльності представлено туристичний 
потенціал області у Нью-Йорку, Лодзі, Києві (двічі), Шарджі, Мінську, Ополі, 
Львові (двічі) та Ужгороді. 

 
Зовнішньоекономічна діяльність. За оперативними даними у січні-

жовтні 2019 року обсяг експорту товарів області збільшився на 0,3 відс. в 
порівнянні з обсягами відповідного періоду 2018 року та склав 764,2 млн. дол. 
США, імпорту – зменшився на 3,5 відс. і становив 682,2 млн. дол. США. Сальдо 
в балансі зовнішньої торгівлі області позитивне та склало 82,0 млн. дол. США. 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,12 (у січні-жовтні 2018 року – 
1,08). 

Зовнішньоторговельні операції здійснювались із партнерами з 105 країн 
світу. 

За географічним розподілом обсягів експорту товарів області найбільша 
питома вага припадає на країни Європи – 59,8 відс. від їх загального обсягу. 
Обсяги відвантажень області до зазначеного угрупування  зменшились на 
7,7 відс. порівняно із січнем-жовтнем 2018 року. Обсяг експорту товарів області 
до країн Європейського Союзу склав 59,0 відс. та зменшився на 7,4 відсотка. До 
країн ЄС – провідних партнерів області в експорті належать: Румунія – 13,1 відс. 
від загального обсягу експорту товарів області, Словаччина – 8,3 відс., 
Польща – 7,9 відс., Чехія – 7,3 відс., Італія – 4,2 відсотка. 

До країн Азії експортовано 20,5 відс. всіх товарів області, зокрема, до 
Індії – 7,6 відс., Туреччини – 4,0 відс., ОАЕ – 2,2 відс. та Іраку – 1,6 відсотка.  

Частка країн СНД в загальному обсязі експорту товарів області склала 
16,5 відсотка.  

У товарній структурі експорту товарів області збільшились обсяги 
наступних груп: молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед 
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(8,4 відс. до загального обсягу експорту товарів області); палива мінеральні; 
нафта і продукти її перегонки (4,8 відс.); сіль, сірка, землі та каміння (2,8 відс.); 
насіння і плоди олійних рослин (2,7 відс.);  зернові культури (2,2 відс.) та інші. 

Зменшились поставки товарів таких груп: пластмаси, полімерні 
матеріали (23,0 відс.); органічні хімічні сполуки (14,0 відс.); деревина і вироби з 
деревини (11,9 відс.); електричні машини (11,8 відс.); котли, машини (4,0 відс.); 
продукти неорганічної хімії (3,7 відс.). 

В імпортних операціях області провідні місця за обсягами посідають 
наступні угрупування та країни-партнери: країни Європи – 56,3 відс. до 
загального обсягу імпорту товарів області, зокрема країни ЄС – 55,2 відс., з них: 
Болгарія – 14,6 відс.; Польща – 8,8 відс., Німеччина – 8,3 відс., Румунія – 
5,2 відс., Італія – 3,0 відс., СНД – 27,7 відс., зокрема,  Республіка Білорусь – 
5,9 відс., Азії – 13,8 відс., зокрема, Китай – 9,6 відс. Америки – 2,1 відс., зокрема, 
США – 1,5 відсотка.  

 
Розвиток міжнародного співробітництва. У 2019 році в області 

реалізовується 29 проєктів міжнародної технічної допомоги у сферах: 
децентралізації та регіонального розвитку; розвитку туристичної галузі; 
вирішення екологічних проблем; модернізації теплопостачання; підвищення 
енергоефективності; економічного розвитку та торгівлі, промоції місцевої 
культури та охорони історичної спадщини тощо. Загальна сума залучених 
грантових коштів складає біля 19 млн. євро. Найбільшими донорами області є 
Уряд США, Уряд Канади, ЄС, МБРР, ЄБРР, Шведське Агентство Міжнародного 
Розвитку SIDA, Німецький банк розвитку (KfW), Міжнародний Вишеградський 
Фонд, GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва). 

Область бере участь у реалізації 3 спільних операційних Програм 
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-
2020 роки (далі ППС ЄІС): «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна», «Румунія-
Україна», «Польща-Україна-Білорусь».  

У рамках ППС ЄІС «Польща-Україна-Білорусь на 2014-2020 роки» 
впроваджуються 3 проєкти: «Світ Карпатських розет – заходи із збереження 
унікальності культури Карпат», «Спільний захист людей та навколишнього 
середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та 
реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні», «Адаптація колишньої 
обсерваторії на горі Піп Іван для потреб високогірного рятувального центру». 
Також розпочнеться реалізація нових проєктів. Зокрема, в рамках 2-го 
конкурсного набору проєктів, який стосувався мікропроектів на тему 
«Спадщина», за участю партнерів з області рекомендовано до фінансування 
4 проєкти.  

В рамках підготовки до нового програмного періоду Івано-Франківська 
обласна державна адміністрація ініціює звернення до спільного технічного 
секретаріату з пропозицією передбачити в Програмі «Польща-Україна-
Білорусь» фінансування команди експертів, яка працюватиме на постійній 
основі в м. Івано-Франківську та системно проводитиме роботу задля 
підвищення ефективності реалізації завдань програми на території 
Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської областей. Враховуючи 
зростаючу зацікавленість організацій області щодо участі у Програмі, 
функціонування такого Представництва забезпечить якісну підготовку та 
впровадження проєктів, а також більш активну участь усіх регіонів Програми.  

У рамках ППС ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» 
за результатами конкурсів проєктів на Прикарпатті буде впроваджуватись 
11 проєктів.    
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У 5 проєктах організації та заклади, зареєстровані в Івано-Франківській 
області, є головними бенефіціарами і виконавцями, зокрема: «Транскордонна 
зелена транспортна мережа», «Транскордонна мережа енергетично сталих 
університетів», «52 способи життя в Карпатах: відродження традиційної 
культури праці», «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для 
охорони природи та екологічної освіти», «BikeAcceNT: велосипедна доступність 
об’єднує території». 

Ще 6 бенефіціарів виконуватимуть в Івано-Франківській області проєкти, 
в тому числі інфраструктурні, у партнерстві з головними бенефіціарами з 
Угорщини, Словаччини або Румунії. 

На виконання Меморандуму про співпрацю між Спільним технічним 
секретаріатом Програми транскордонної співпраці Європейського інструменту 
сусідства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» та Івано-
Франківською обласною державною адміністрацією в м. Івано-Франківську 
створено та працює Представницький офіс Програми. 

У рамках ППС ЄІС «Румунія-Україна 2014-2020» реалізуються 
2 великомасштабні інфраструктурні проєкти «Поліпшення безпеки населення та 
рівня безпеки в прикордонній зоні шляхом підвищення спільної підготовки та 
співробітництва у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та 
«Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби з транскордонною 
злочинністю між Румунією і Україною».  

З метою надання інформаційної підтримки потенційним аплікантам 
області у розробці якісних проектних пропозицій, підвищення рівня обізнаності 
щодо відносин між Україною та ЄС за сприяння облдержадміністрації 
проводяться навчальні тренінги, семінари, «круглі столи» тощо.  

 
Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 

безпека. У 2019 році ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» вико-
нано такі заходи по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря: 

- капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 3 – 6900,7 тис. грн. 
(зменшення викидів твердих частинок в атмосферне повітря); 

- капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 6 – 4500,0 тис. 
грн.; 

- середній ремонт електрофільтрів енергоблоків № 2, 5, 6, 7 – 
4732,0 тис. грн. (забезпечення ефективної роботи електрофільтрів); 

- поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 1, 4, 9-12 – 
6356,9 тис. грн. (забезпечення ефективної роботи електрофільтрів); 

- експрес-випробування електрофільтрів № 1-12 – 476,4 тис. грн.; 
- вимірювання концентрацій забруднюючих речовин у вихідних газах від 

енергоблоків № 1-12 (тверді речовини, оксиди азоту, діоксид сірки і оксид 
вуглецю) – 380,3 тис. грн.; 

- випробування золовловлюючих установок силосного складу сухої золи 
та аспіраційних установок – 87,5 тис. грн.; 

- ремонт газоходів блоків № 1-12 (борова, мікроборова, газоходи) – 
391,6 тис. грн. (запобігання пилінням). 

На проектування, будівництво і реконструкцію комунальних очисних 
споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області у 2019 році з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачене 
фінансування на суму більше як 52,2 млн. грн., з яких станом на 01.01.2020 року 
профінансовано більше як 47,5 млн. грн. на будівництво очисних споруд в 
с. Дуба Рожнятівського району, с. Дзвиняч Дзвиняцької ОТГ, с. Коршів 
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Коломийського району; реконструкцію очисних споруд в селищі Брошнів-Осада 
Брошнів-Осадської ОТГ, селищі Богородчани, с. Збора Верхнянської ОТГ; 
будівництво каналізаційних мереж в с. Крихівці Івано-Франківської міської ради, 
селищі Лисець Тисменицького району, селищі Гвіздець Коломийського району, 
селищі Обертин Тлумацького району, селі Нижній Струтинь Рожнятівського 
району, селах Клубівці і Чукалівка Тисменицького району; будівництво 
каналізаційного колектора в м. Болехові; реконструкцію каналізаційних мереж в 
с. Копанки Калуського району, реконструкцію каналізаційної насосної станції в 
селищі Богородчани; виготовлення проектно-кошторисної документації на 
будівництво каналізаційних мереж в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ та 
с. Підгір’я Богородчанського району, реконструкцію очисних споруд в м. Косів, 
будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в с. Матеївці Матеївецької 
ОТГ; будівництво роздільних каналізаційних мереж на вулицях області; 
будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод та зовнішніх мереж 
каналізації у закладах освіти, охорони здоров’я, соцполітики та будинках 
культури області. 

В 2019 році з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і 
побутових відходів передбачено 15,0 млн. грн. на нове будівництво полігону 
ТПВ із влаштуванням сміттєсортувальної лінії в урочищі «Сміттєзвалище» в 
селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району, нове будівництво споруд для 
складування побутових відходів  на території Верховинської селищної ради, 
придбання 10 одиниць спецтехніки для населених пунктів області, придбання 
обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів для 46 населених 
пунктів області. З них станом на 01.01.2020 року профінансовано 14,2 тис. 
гривень. 

Відповідно до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради 
від 27.03.2019 року № 111/175-р «Про спрямування залишку коштів обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища» Калуському міському 
бюджету виділено кошти з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в сумі 475,0 тис. грн., на запровадження системи 
екологічного моніторингу впливу колишнього калійно-магнієвого виробництва з 
метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації. 

З метою напрацювання пропозицій для вирішення проблем, які виникли 
на території Калуського гірничопромислового району, 24.10.2019 року прове-
дено засідання круглого столу під головуванням голови обласної державної 
адміністрації – Дениса Шмигаля, за участю представників Міністерства розвитку 
громад та територій України, Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, науковців 
ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук 
України», Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, ДП 
«Науково-дослідний інститут галургії», Голови правління Тюрінгійської агенції 
Європейських програм, представників фірми «KUTEK» (Федеративна 
Республіка Німеччина). 

Для забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва 
захисних дамб, берегоукріплень, регулюванням гідрологічного режиму річок у 
2019 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
передбачені видатки на суму майже 59,0 млн. грн., з них станом на 
01.01.2020 року профінансовано 54,8 млн. гривень. 

У 2019 році в області нові територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду не створювались. Водночас, обласною державною адміністрацією прово-
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диться відповідна робота щодо заповідання пралісів та квазіпралісів, створення 
нового національного природного парку «Чорний ліс». Погоджено розширення 
національного природного парку «Верховинський» шляхом вилучення земель 
лісогосподарського призначення державної власності державного підприємства 
«Верховинське лісове господарство» (Буркутське лісництво, кв. 14-24) 
загальною площею 1695,5 га з метою надання їх у постійне користування 
національному природному парку «Верховинський», направлено відповідні 
матеріали в Міністерство енергетики та захисту довкілля України для підготовки 
Указу Президента України. 

На даний час встановлено у натурі (на місцевості) межі території 
ландшафтного заказника місцевого значення «Ріка Лімниця з водоохоронною 
смугою вздовж берегів шириною 100 м» на території Галицького, Калуського та 
Рожнятівського районів Івано-Франківської області. Отримано витяги з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 
згаданого об’єкта природно-заповідного фонду. 

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
виділено кошти на розроблення документації із землеустрою щодо 
встановлення меж для території (об’єкта) природно-заповідного фонду 
«Дністровський регіональний ландшафтний парк» на території 8 сільських рад 
Тлумацького району в сумі 960 тис. грн. Розпочато землевпорядні роботи щодо 
встановлення меж геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення 
«Старуня» на площі 60 гектарів. 
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2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області 
До чинників, що сповільнюють соціально-економічний розвиток області, 

належать: 
- неналежний стан автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та доріг комунальної власності; 
- висока енергоємність об’єктів бюджетної сфери та житлового сектору; 
- необхідність покращення стану об’єктів соціальної сфери; 
- висока плинність та незабезпеченість кваліфікованими кадрами 

робітничих спеціальностей в промисловості області;  
- відсутність потужностей для сортування та переробки твердих 

побутових відходів; 
- 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 млн. куб. метрів солевмісних порід, а також 
понад 20,0 млн. куб. метрів розсолів; 

- вплив залишкового забруднення полігону токсичних відходів 
гексахлорбензолу ТОВ «Оріана-Галев» на довкілля; 

- недостатнє фінансування робіт щодо проведення інвентаризації 
земель несільськогосподарського призначення в межах та за межами населених 
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 
2020 році. 
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ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК 

Цілі та завдання програми соціально-економічного та культурного 
розвитку області на 2020 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією 
розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року пріоритетних 
стратегічних напрямків та створення умов для забезпечення: 

 
Стійкого розвитку економіки шляхом: 
- стимулювання залучення інвестицій, у тому числі: 
підготовка інвестиційних продуктів; 
формування позитивного інвестиційного іміджу регіону; 
підвищення якості інвестиційного супроводу; 
 
- стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, у тому 

числі: 
розвиток інфраструктури підтримки підприємництва; 
зміцнення інноваційного потенціалу виробників; 
підтримка конкурентоспроможності МСБ; 
 
- забезпечення енергоефективності, зокрема: 
підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами;  
підтримка альтернативної енергетики; 
 
- удосконалення управління регіональним розвитком, у тому числі: 
формування ефективної системи управління регіоном; 
покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення 

проблем; 
покращення інструментів просторового планування; 
підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій 

водопровідно-каналізаційного господарства; 
 
- забезпечення екологічної безпеки регіону, зокрема: 
запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних екологічних ситуацій; 
зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-

комунальних об’єктів; 
розвиток екомережі та збереження біорізноманіття; 
збереження навколишнього природного середовища. 

 
Розвитку туристично-рекреаційної сфери шляхом: 
- підвищення туристично-рекреаційного потенціалу, зокрема: 
створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів; 
розвиток курортно-рекреаційних територій; 
розвиток спортивно-туристичної інфраструктури; 
розвиток екологічних видів туризму, у тому числі сільського, зеленого 

туризму; 
 
- маркетингу туристичного потенціалу, у тому числі: 
просування і реклама місцевих туристичних продуктів; 
підтримка регіонального туристичного маркетингу. 
 
Розвитку сільських територій шляхом: 
- збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції, у 

тому числі: 
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технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних 
нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; 

розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів 
харчування; 

покращення доступу агровиробників до ринків збуту; 
 
- розвитку сільських територій та периферії навколо малих міст, 

зокрема: 
розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі; 
підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу на сільських територіях; 
удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській 

місцевості; 
сприяння самозайнятості у селах, передусім – у гірській місцевості; 
розвиток системи первинної медицини сільських територій, зокрема, 

створення лікарських амбулаторій в населених пунктах області; 
забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що 

мають найгостріші проблеми водопостачання. 
 
Розвитку людського капіталу шляхом: 
- підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці, 

зокрема: 
вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку 

праці; 
покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому 

числі – розвиток системи освіти впродовж життя; 
 
- підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю, у 

тому числі: 
розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді; 
створення дієвих механізмів мобілізації жителів краю до вирішення 

місцевих проблем; 
підвищення екологічної культури населення; 
забезпечення гострих потреб охорони здоров’я та формування 

здорового способу життя; 
збереження регіональних традицій та розвитку української культури; 
підвищення творчого потенціалу жителів краю. 
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ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ 

 
1. Розвиток реального сектору економіки 
 
1.1. Промисловий комплекс 

 

Головні цілі на 2020 рік 
Головним завданням промислового розвитку області у 2020 році є 

подолання спаду виробництва, який спостерігався у 2019 році, на основі 
залучення інвестицій, підвищення продуктивності праці, імпорто-заміщення, 
модернізації існуючих виробництв та введенні в дію нових промислових 
потужностей із застосуванням безвідходних, енергозберігаючих технологій, що 
дасть змогу розв’язувати соціально-економічні проблеми області за рахунок 
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, зокрема місцевого. 

 

Основні заходи та завдання на 2020 рік: 
збільшення виробництва електрокабельної продукції на ТОВ «Леоні 

Ваерінг Системс УА ГмбХ» за рахунок введення в дію третьої черги заводу. 
 

ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ», виконавчий 
комітет Коломийської міської ради, управління 
міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму 
та інвестицій, департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації  
  

розширення виробництва продукції на машинобудівних підприємствах.  
 

ДП ВО «Карпати», ПАТ «Івано-Франківський локо-
мотиворемонтний завод» та інші, виконавчий комітет 
Івано-Франківської міської ради, департамент еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 
 

збільшення обсягів виробництва продукції на основі поглибленої 
переробки сировини, освоєння нових видів продукції та впровадження 
високопродуктивних технологічних процесів. 

 

ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «Калуський трубний 
завод», 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 «Уніплит», ТОВ «Мілвуд», інші підприємства, 
департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

збільшення обсягів промислового виробництва товарів легкої 
промисловості за рахунок освоєння нових видів продукції та розширення 
асортименту одягу. 
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ПрАТ «Івано-Франківське ВТШП «Галичина», інші 
підприємства, департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації 

 

Очікувані результати у 2020 році: 
збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 3,0 відсотки. 
 

1.2. Паливно-енергетичний комплекс  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Забезпечення стабільного функціонування енергетичної системи 

шляхом покращення технічного стану енергогенеруючих станцій; забезпечення 
надійної та безаварійної роботи електричних і газових мереж для якісного 
постачання енергоресурсів споживачам області; забезпечення розвитку 
нафтогазової галузі шляхом нарощення ресурсної бази вуглеводнів за рахунок 
нових перспективних ділянок надр та збільшення обсягів видобування нафти і 
газу з родовищ, що розробляються. 
 

Основні заходи та завдання на 2020 рік: 
забезпечення надійної та стабільної роботи енергогенеруючих станцій, 

покращення їх технічного стану та зменшення шкідливого впливу на довкілля; 
капітальні, середні та поточні ремонти енергоблоків відповідно до 

затверджених графіків ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК «Західенерго». 
 

ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК «Західенерго», 
департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації  
 

реконструкція та розширення з встановленням конденсаційної турбіни, 
реконструкція схеми очистки димових газів котлоагрегата (ст. № 4), капітальні, 
середні та поточні ремонти основного та допоміжного обладнання, будівель і 
споруд;  

реалізація інвестиційного проекту щодо технічного переоснащення 
турбоагрегату (ст. № 3) із заміною турбіни протитискового типу на теплову 
турбіну з регульованими відборами пари (промисловий теплофікаційний). 

 

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

 

технічне переоснащення ЛЕП-10кВ від ПС «Ворохта» до с. Поляниця із 
переведенням їх на клас напруги 35 кВ та будівництво ПС-35 кВ «Поляниця» в 
с. Поляниця Яремчанської міськради, ПС-35/10 кВ «Верховина» із 
встановленням конденсаторної установки для компенсації реактивних 
навантажень, ПС-110/35/10кВ «Бурштин» із заміною акумуляторної батареї, 
зарядного пристрою та щита постійного струму, ПС-110/35/10 10кВ «Ворохта», 
смт. Ворохта Яремчанської міськради; 

заміна силових трансформаторів; 
будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них. 
 

АТ «Прикарпаттяобленерго», департамент економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 
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капітальний ремонт магістрального газопроводу «Пасічна − Тисмениця» 
(на ділянці 0 км –28 км). 

 

ТОВ «Оператор ГТС України», департамент еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

 

реконструкція та капітальний ремонт газопроводів високого, середнього 
та низького тиску, будівель газорегуляторних пунктів, шафових регуляторних 
пунктів газу, установок електрохімічного захисту. 

 

ПАТ «Івано-Франківськгаз», ПАТ «Тисменицягаз», 
департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

 

нарощення ресурсної бази вуглеводнів, збільшення обсягів видобутку 
нафти і газу. 

 

Нафтогазовидобувні підприємства, департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації 

 

проведення геологічного вивчення перспективних ділянок 
нафтогазоносних надр, виконання робіт з дорозвідки надр біля відпрацьованих 
родовищ, здійснення пошуково-розвідувального буріння глибоких свердловин, у 
тому числі за рахунок залучення інвестицій. 

 

Геологорозвідувальні та нафтогазовидобувні під-
приємства, департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації 
 

проведення експлуатаційного буріння, введення в дію нових 
свердловин, оптимізація технологічних режимів роботи свердловин та 
відновлення з подальшим пуском бездіючого аварійного фонду свердловин, 
застосування прогресивних технологій для інтенсифікації видобутку 
вуглеводнів, зокрема, за рахунок спільної діяльності між власниками 
спеціальних дозволів на користування надрами та інвесторами.  

 

Нафтогазовидобувні підприємства, департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації  

 

Очікувані результати у 2020 році:  
зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах електро-

енергетики на 1,0 відс.; 
зменшення кількості випадків витоків газу та аварійних ситуацій у 

газорозподільній системі на 0,5 відс.;  
збільшення обсягів видобування нафти на території області на 4,0 відс., 

газу – на 3,0 відсотки.  
 

1.3. Енергоефективність та енергозбереження 
 

Головні цілі на 2020 рік 
Скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних 

ресурсів в бюджетних установах за рахунок ефективного використання 
енергоносіїв, залучення альтернативних джерел енергії, зменшення 
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енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг; 
формування світогляду населення щодо ефективного використання 
енергоресурсів за рахунок посилення регуляторних та інформаційно-освітніх 
функцій обласних та місцевих органів влади. Модернізація існуючого 
теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція 
малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому 
обладнанні, впровадження новітніх технологій (когенераційних установок, 
теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів), введення в енергобаланс 
місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних 
схем і технічних рішень на пілотних об’єктах, термореновація будівель та 
споруд. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
реалізація заходів цільової програми енергоефективності та розвитку 

сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки. 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення, рад об'єднаних територіальних громад 
 

переведення паливних господарств на використання альтернативних 
видів палива. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об'єднаних тери-
торіальних громад, департаменти розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово-комунального госпо-
дарства, містобудування та архітектури, економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж-
адміністрації 
 

запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву 
акумуляційного типу у закладах бюджетної сфери. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об'єднаних терито-
ріальних громад, департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації 
 

модернізація систем освітлення об’єктів соціальної сфери із заміною 
джерел освітлення на більш енергоефективні (світлодіодні джерела), 
впровадження системи підтримки сталої освітленості в залежності від рівня 
природної освітленості, автоматичних вимикачів освітлення в приміщеннях із 
періодичним перебуванням людей та встановлення сонячних батарей із 
акумуляцією електроенергії. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об'єднаних терито-
ріальних громад, департаменти розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово-комунального госпо-
дарства, містобудування та архітектури, економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж-
адміністрації 
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створення дієвої системи регіонального управління у сфері 
енергоефективності. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об'єднаних терито-
ріальних громад, департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації 
 

стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів 
шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок/суми за залученими в 
кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються фізичним особам, 
об’єднаним співвласникам багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, об'єднані територіальні гро-
мади, департаменти економічного розвитку, проми-
словості та інфраструктури, розвитку громад та тери-
торій, дорожнього, житлово-комунального господар-
ства, містобудування та архітектури облдержадміні-
страції 
 

впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах області. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об'єднаних територіаль-
них громад, департаменти економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури, розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово-комунального госпо-
дарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації 
 

Очікувані результати у 2020 році: 
скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та 

збільшення використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), за умови 
безумовного дотримання екологічних норм та стандартів; 

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням 
через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. 
 

1.4. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини. Лісове 
господарство  
 

Агропромисловий комплекс 
Головні цілі на 2020 рік 
Створення сприятливих умов для комплексного розв`язання соціальних 

проблем села та розвитку сільських територій, зростання доходів сільського 
населення, створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного 
сектору, забезпечення продовольчої безпеки регіону. 

 

Основні завдання та заходи: 
реалізація заходів комплексної програми розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 
 



 

 

 

46 

Департамент агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації 
 

виробництво продукції рослинництва і тваринництва до рівня, який 
забезпечить мінімальні норми її споживання населенням регіону; 

застосування інтенсивних та ресурсозберігаючих технологій вирощу-
вання сільськогосподарських культур; 

призупинення спаду чисельності поголів’я худоби і птиці та 
забезпечення його поступового нарощування; 

підвищення продуктивності худоби і птиці на основі зміцнення кормової 
бази та поліпшення якісного складу поголів’я;  

зберігання і нарощування чисельності породного генофонду поголів’я 
свиней та використання нових високопродуктивних спеціалізованих порід, типів і 
ліній; 

реконструкція існуючих та створення нових виробничих потужностей; 
більш повне охоплення селекційно-племінною роботою сільськогоспо-

дарських тварин особистих селянських та фермерських господарств; 
підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту 

продукції власного виробництва; 
поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій 

міжнародних фінансових установ та країн - стратегічних партнерів України для 
реалізації проектів в агропромисловому комплексі; 

залучення інвестицій у підприємства харчової і переробної 
промисловості для впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій; 

проведення виставково-ярмаркової діяльності для підвищення 
конкурентоспроможності та виходу продукції сільськогосподарських товарови-
робників області на зовнішні ринки збуту продукції; 

надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань роботи в 
ринкових умовах, господарювання в умовах обмежених ресурсів, технологічних, 
економічних та правових питань. 

 

Департамент агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, рад об'єднаних 
територіальних громад 
 

розробка аналітичних і напрацювання перспективних напрямків сти-
мулювання економічного розвитку сільських та гірських територій. Захід реалі-
зується за рахунок коштів обласного, районних, міських бюджетів та інших 
джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування з 
обласного бюджету на 2020 рік складає 200 тис. гривень. 

 

Департамент агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації 
 

Очікувані результати у 2020 році: 
зростання обсягів виробництва валової продукції сільського 

господарства на 0,3 відс., у тому числі: рослинництва – на 0,5 відс., 
тваринництва – на 0,1 відс.; 

забезпечення валового збору зерна до 792,0 тис. тонн, цукрових 
буряків – до 66,6 тис. тонн, картоплі – до 1007,5 тис. тонн та овочів – до 
181,5 тис. тонн; 
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забезпечення виробництва м'яса (у живій вазі) до 131,0 тис. тонн, моло-
ка – до 430,0 тис. тонн, яєць – 483,0 млн. штук; 

зростання виробництва продукції харчової промисловості на 
0,5 відсотка. 

 

Земельні відносини 
 

Головні цілі на 2020 рік 
Інвентаризація земель населених пунктів та земель несільсь-

когосподарського призначення за межами населених пунктів, систематизація та 
упорядкування кадастрової інформації, встановлення і зміна меж адміні-
стративно-територіальних утворень та винесення їх в натуру (на місцевість). 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік:  
Виконання заходів та їх фінансове забезпечення відповідно до регіональної 

цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-
Франківській області до 2020 року; 

виявлення земель, що не використовуються нераціонально 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, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення 

 

Лісове господарство 
 

Головні цілі на 2020 рік 
Збереження цілісності лісових масивів як середовищ існування рідкісних 

і цінних видів рослин і тварин; здійснення лісівничих заходів, направлених на 
відтворення корінних лісових та рослинних угруповань високої якості з 
попереднім проведенням дослідних робіт; максимальне використання 
технологій, що сприяють збереженню і відновленню біологічного різноманіття 
при здійсненні лісничих заходів; підтримка складу і вікової структури 
деревостанів з метою забезпечення збереження існуючих в них популяцій видів; 
організація і здійснення системи заходів проти стихійних явищ. 
 

Основні завдання та заходи на 2020 рік:  
реалізація заходів обласної цільової програми розвитку лісового та 

мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки; 
проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню 

чи пошкодженню природних комплексів, територій та об’єктів  природно-
заповідного фонду (в частині встановлення на місцевості (в натурі) меж 
територій та об’єктів); 

збільшення внеску лісового сектора в економіку області;   
покращення стану і густоти лісових доріг, розвиток лісової інфраструк-

тури для потреб лісового господарства, рекреації та туризму; 
застосування економічних підходів у лісокористуванні; 
завершення сертифікації лісів з метою оцінювання відповідності системи 

ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо 
управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.    
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Обласне управління лісового та мисливського 
господарства  
 

Очікувані результати у 2020 році: 
обсяг чистого доходу від реалізації продукції лісового господарства (без 

ПДВ) на суму 842,0 млн. гривень;  
забезпечення заготівлі деревини в обсязі майже 861 тис. куб. метрів; 
проведення лісовідновлення на площі 1800 гектарів. 
 

1.5. Дорожнє господарство, транспорт і зв’язок  
 

Дорожнє господарство 
 

Головні цілі на 2020 рік 
Приведення мережі автомобільних доріг загального користування 

державного значення до належного транспортно-експлуатаційного стану. 
 

Основні завдання та заходи на 2020 рік 
будівництво: 
мостового переходу на км 9+442 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Т-09-10 Бурштин-Калуш в с. Сівка 
Войнилівська Калуського району; 

капітальний ремонт: 
автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка 

на ділянці км 62+758 – км 77+650; 
мостового переходу на км 82+881 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Н-10 Стрий-Мамалига в с. Боднарів 
Калуського району; 

автомобільної дороги Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль на ділянці 
км 4+657 – км 11+189; 

автомобільної дороги Р-62 Криворівня-Чернівці на ділянці км 0+000 – км 
13+800; 

поточний середній ремонт: 
продовження робіт на автомобільних дорогах Н-09 Мукачеве-Львів, Н-10 

Стрий-Мамалига, Р-20 Снятин-Тязів, Р-21 Долина-Хуст, Р-24 Татарів-Кам’янець-
Подільський, Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна; 

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг загального користування державного значення області (ремонт 
дорожнього покриття, штучних споруд, нанесення розмітки, зимове утримання, 
виконання заходів з безпеки дорожнього руху тощо).  

 

Очікувані результати у 2020 році: 
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобіль-

них доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів; 
збільшення вантажопотоку автотранспорту; 
створення нових робочих місць у дорожній та суміжних галузях; 
підвищення рівня конкурентоспроможності області; 
сприяння розвитку туристичного сектору, транспортних перевезень, що 

обумовить зростання попиту на перевезення вантажів і пасажирів. 
 

Транспорт і зв’язок  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Сприяння більш повному, безпечному, якісному задоволенню потреб 

населення та економіки області у послугах транспорту, зв’язку та інформації. 
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Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
реалізація заходів обласної програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Івано-Франківській області на 2018-2020 роки. 
 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення, рад об’єднаних територіальних громад 
 

оптимізація мережі автобусних маршрутів загального користування 
шляхом пріоритетного запровадження соціально значимих приміських 
маршрутів сполученням сільських населених пунктів з райцентрами. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад об’єдна-
них територіальних громад 
 

затвердження реєстру внутрішньообласних автобусних маршрутів 
загального користування. 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації 
 

підвищення рівня транспортного обслуговування населення: 
придбання тролейбусів та автобусів великої вмістимості вітчизняного 

виробництва, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими 
можливостями; 

будівництво нових тролейбусних ліній. 
 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, 
КП «Електроавтотранс» 

 

оновлення рухомого складу для обслуговування регулярних приміських 
та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального 
користування. 

 

Автотранспортні підприємства області, департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації, райдержадміністрації  

 

розширення географії авіасполучення з міжнародного аеропорту «Івано-
Франківськ»; 

реконструкція аеровокзалу та закупівля необхідного обладнання для 
належного функціонування Міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ». 

 

Філія «Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» 
ТзОВ «Скорзонера» 

 

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

 

Оператори мобільного зв’язку, департамент економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 
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проведення досліджень потенціалу дорожньо-транспортної інфра-
структури області та перспективи її інтеграції у загальнодержавну  та 
європейську транспортні системи. Захід реалізується за рахунок коштів 
обласного, районних, міських бюджетів та інших джерел, не заборонених 
законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 
2020 рік складає 200 тис. гривень. 
 

Департамент розвитку громад та територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації  
 

Очікувані результати у 2020 році: 
оновлення рухомого складу пасажирського автотранспорту на 10,0 відс. 

та пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями на 
15,0 відс.; 

зростання обсягів перевезень вантажів всіма видами транспорту на 
5,3 відс.; 

зростання обсягів перевезень пасажирів всіма видами транспорту на 
3,0  відсотки. 

 

1.6. Будівельна діяльність  
 

Розвиток будівельної галузі, житлове будівництво 
 

Головні цілі на 2020 рік 
Сприяння розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів області 

шляхом підвищення ефективності капітальних вкладень та нарощення обсягів 
будівельних робіт.  

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік:  
виконання діючих в області програм будівництва із залученням різних 

джерел фінансування, зокрема:  
регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації 

об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 
2020 року;  

регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового 
будівництва в області на 2018-2022 роки;  

регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення «Власний дім» на 2016-2020 роки;  

забезпечення потреб капітального будівництва та населення області 
будівельними матеріалами;  

сприяння акумулюванню коштів бюджетів усіх рівнів та їх спрямування 
на завершення будівництва соціально важливих об’єктів загальнообласного і 
місцевого значення, які мають високу будівельну готовність;  

підвищення технічного та технологічного рівнів підприємств 
будівельного комплексу шляхом подальшого впровадження механізації та 
автоматизації технологічних процесів у будівництві, застосування сучасних 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій; 

збільшення потужності будівельної галузі та підвищення її 
конкурентоспроможності для закріплення на вітчизняному ринку будівельних 
послуг;  

розширення випуску нових будівельних матеріалів, ефективних збірних 
будівельних елементів. 
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Департамент розвитку громад та територій, дорож-
нього, житлово-комунального господарства, містобу-
дування та архітектури облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, рад об’єднаних територіальних 
громад 
 

сприяння забезпеченню будівельних організацій та підприємств 
виробників будівельних матеріалів кваліфікованими робітничими кадрами. 

 

Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, 
розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  

 

Очікувані результати у 2020 році:  
добудова об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення 

введення в експлуатацію, зокрема:  
4 загальноосвітніх навчальних закладів загальною площею 9,1 тис. кв. 

метрів;  
1 дитячого садка загальною площею 2,3 тис. кв. метрів ;  
5 амбулаторій монопрактики та групової практики сімейної медицини 

загальною площею 2,2 тис. кв. метрів; 
2 спортивних залів площею 2,8 тис. кв. метрів.  
 

Житлове будівництво  
 

Головні цілі на 2020 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. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 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 
проектів житлових будинків.  

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, органи місцевого самовряду-
вання, виконавчі комітети рад об’єднаних територіаль-
них громад  
 

забезпечення реалізації заходів:  
регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення «Власний дім» на 2016-2020 роки.  

 

Департаменти агропромислового розвитку, розвитку 
громад та територій, дорожнього, житлово-комуналь-
ного господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення, 
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обласний фонд підтримки індивідуального будівництва 
на селі «Власний дім» 
 

регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового 
будівництва в області на 2018-2022 роки. 

 

Департамент розвитку громад та територій, дорож-
нього, житлово-комунального господарства, містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, регіональне управління 
державної спеціалізованої установи «Держаний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву»  
 

Очікувані результати: 
введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 

621,2 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 2016-2020 роки введення в 
експлуатацію 12 житлових будинків загальною площею 1,2 тис. кв. метрів, 
влаштування 7 інженерних мереж. 
 

Містобудування та архітектура 
 

Головні цілі на 2020 рік 
Оновлення та розробка містобудівної документації на місцевому рівні, 

(схем планування територій, на яких реалізуються повноваження сільських, 
селищних, міських рад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів 
територій, розроблення проектів зонування територій);  координація діяльності 
суб’єктів містобудування, ефективне управління та моніторинг містобудівної 
документації; паспортизація пам’яток містобудування та архітектури місцевого 
значення відповідно до регіональної цільової програми; дотримання 
законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил; 
експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру та геопорталу 
містобудівного кадастру. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
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 проектів 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 об’єднаних територіальних 
громадах; 

розгляд проектів 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 2016-2020 
роки. 

 

Департамент розвитку громад та територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення 

 

Очікувані результати у 2020 році: 
зростання темпів розроблення містобудівної документації для населених 

пунктів області; 
формування інформаційного ресурсу системи містобудівного кадастру 

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

національну інфраструктуру геопросторових даних, єдину електронну систему у 
сфері будівництва; 

започаткування сканування та здійснення  прив’язки графічних схем для 
створення набору даних адресного реєстру; 

забезпечення належної політики у сфері містобудування і просторового 
планування; 

паспортизація 53 пам’яток архітектури місцевого значення.  
 

1.7. Житлово-комунальне господарство 
 

Головні цілі на 2020 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 2020 рік: 
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 
удосконалення системи управління галуззю, розвиток та запровадження 

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

сільських населених пунктів області до 2020 року; 
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регіональної цільової програми «Питна вода» на 2012-2020 роки». 
 

Департамент розвитку громад та територій, дорож-
нього, житлово-комунального господарства, містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення 
 

приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання; 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об'єднананих 
територіальних громад, органи місцевого 
самоврядування 
 

забезпечення визначення надавачів послуг з утримання 
багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій на конкурсній 
основі. 

 

Органи місцевого самоврядування 
 

Очікувані результати у 2020 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 2020 рік 
Покращення якості і забезпеченості централізованим водопостачанням 

населення області та зменшення втрат у мережах. 
 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
забезпечення виконання заходів регіональної цільової програми «Питна 

вода на 2012-2020 роки»; 
будівництво нових водопровідних мереж в населених пунктах області;  
впровадження на підприємствах питного водопостачання та 

водовідведення новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, 
приладів і матеріалів; 

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

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, департамент розвитку 
громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  
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Очікувані результати у 2020 році: 
зменшення затрат електроенергії в межах 3,0 відс. за рахунок заміни 

насосного обладнання на енергоощадне; 
заміна 2,0-4,0 відс. аварійних водопровідних мереж; 
покращення забезпечення населення питною водою. 
 

Водовідведення 
 

Головні цілі на 2020 рік 
Покращення технічного стану каналізаційних мереж та очисних споруд. 
Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
продовження реалізації проекту будівництва очисних споруд та 

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

вул. Залізничній, 57 в с. Брошнів-Осада Рожнятівського району потужністю 
1700 куб. метрів в добу; 

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

завершення реконструкції очисних споруд в містах Косові та Коломиї; 
проектування будівництва та реконструкції систем каналізації в інших 

населених пунктах. 
 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, департамент розвитку 
громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  
 

Очікувані результати у 2020 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 2020 рік 
Організація роздільного збору сміття в населених пунктах області та 

покращення санітарного стану; покращення матеріально-технічного стану 
комунальних підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність у сфері 
поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ). 
 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
придбання спецтехніки для санітарної очистки населених пунктів 

області; 
придбання контейнерів для роздільного збору сміття в населених 

пунктах області; 
участь у розробці регіонально плану управління відходами. 
 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, департамент розвитку 
громад та територій, дорожнього, житлово-комуналь-
ного господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації  
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Очікувані результати у 2020 році: 
покращення санітарного стану населених пунктів, збільшення на 

3,0 відс. об’єму відходів, які переробляються та утилізуються; 
завершення розроблення Регіонального плану управління відходами до 

2030 року.  
 
2. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери  
 

2.1. Охорона здоров’я  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Трансформація галузі охорони здоров’я області та поетапна 

імплементація заходів медичної реформи; створення 5 госпітальних округів 
відповідно до Переліку, затвердженого розпорядженням КМУ від 
12.07.2017 року № 473-р (Івано-Франківського, Коломийського, Калуського, 
Косівського та Надвірнянського); створення ефективної мережі закладів охорони 
здоров’я для надання ефективної медичної допомоги населенню області та 
підвищення її доступності, покращення здоров’я населення, зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
завершення автономізації закладів спеціалізованої та 

високоспеціалізованої медичної допомоги, укладання угод з НСЗУ та перехід з 
01.04.2020 року до системи фінансування за програмою медичних гарантій; 

подальший розвиток системи екстреної медичної допомоги 
(передбачено 80 млн. грн., з яких 63 млн. грн. – медична субвенція, 17 млн. 
грн. – обласний бюджет); 

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

створення госпітального округу та формування госпітальної ради; 
оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів, що надають вторинну 

та третинну медичну допомогу, їх готовність до системи фінансування за 
програмою медичних гарантій; 

придбання лінійного прискорювача (56,5 млн. грн.) на умовах 
співфінансування та будівництво бетонного бункера для його розміщення; 

забезпечення медичним обладнанням обласного перинатального 
центру. 

здійснення заходів щодо реформування галузі охорони здоров’я: 

продовження імплементації медичної реформи на вторинному та 
третинному рівні медичної допомоги; 

реорганізація всіх закладів охорони здоров’я у комунальні некомерційні 
підприємства з наступним укладанням договорів з Національної службою 
здоров’я України; 

впровадження програми «Безкоштовна діагностика»; 
реалізація Урядової програми «Доступні ліки» та реімбурсація 

препаратів інсуліну; 
розвиток системи екстреної медичної допомоги та відкриття 

централізованої оперативно-диспетчерської служби; 
забезпечення дороговартісним лікуванням хворих на рідкісні (орфанні) 

захворювання; 
створення регіонального Центру громадського здоров’я; 
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оптимізація діяльності психіатричної, наркологічної та фтизіатричної 
служб; 

оптимізація мережі закладів охорони здоров’я; 

продовження будівництва та реконструкції об’єктів охорони здоров’я:  

будівництво нових амбулаторій загальної практики – сімейної медицини 
за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
06.12.2017 року № 983; 

будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні (110,0 млн. 
грн.); 

будівництво обласного перинатального центру (орієнтовно 280,0 млн. 
грн.); 

реалізація завдань, визначених регіональними програмами в галузі 
охорони здоров’я, зокрема: 

програмою «Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської 
області» на період до 2020 року; 

цільовою програмою запобігання та лікування серцево-судинних та 
судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки; 

програмою «Покращення діагностики, лікування та профілактики 
злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки»; 

комплексною програмою «Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020»; 
цільовою програмою розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на період до 2020 року; 
програмою протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-

2020 роки; 
цільовою програмою з профілактики та лікування раку грудної залози на 

2018-2020 роки; 
цільовою програмою лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз 

на 2018-2020 роки; 
обласною програмою «Розвиток паліативної допомоги на Прикарпатті на 

2018-2022 роки»; 
програмою розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та 

невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2018 –
 2022 роки. 

 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об’єднаних територіаль-
них громад  

 

Очікувані результати у 2020 році: 
зниження рівнів захворювання населення: на туберкульоз – до 44,5 на 

100 тис. населення (на 1,0 відс.) та онкопатологію – до 265,0 на 100 тис. 
населення (на 10,0 відс.); 

стабілізація показників первинного виходу населення на інвалідність. 
 

2.2. Освіта  
 

Головні цілі на 2020 рік  
Розвиток системи освіти, підвищення її якості та конкуренто-

спроможності; створення умов для надання громадянам якісної освіти; рівний 
доступ до якісної освіти. 

 



 

 

 

58 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
У галузі дошкільної освіти:  
відкриття 1 закладу дошкільної освіти (м. Івано-Франківськ); 
створення 7 дошкільних підрозділів на базі закладів загальної середньої 

освіти (Богородчанський, Калуський, Снятинський, Тлумацький райони та 
Більшівцівська, Верхнянська, Тлумацька ОТГ); 

реконструкція приміщення (м. Івано-Франківськ, Косівський район); 
забезпечення функціонування дошкільних груп для дітей 5-річного віку 

при закладах загальної середньої освіти в населених пунктах, де заклади 
дошкільної освіти відсутні. 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення, рад 
об’єднаних територіальних громад 
 

У галузі загальної середньої освіти: 
створення і забезпечення функціонування опорних шкіл та їх філій;   
забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними меблями, 

довідковою літературою, технічними засобами навчання тощо; 
придбання автобусів за рахунок коштів обласного бюджету для 

регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів і педагогічних 
працівників сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної 
доступності; 

продовження реконструкції приміщення обласного академічного ліцею-
інтернату; 

початок будівництва спортзалу Прикарпатського військово-спортивного 
ліцею-інтернату. 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських рад міст обласного значення, рад 
об’єднаних територіальних громад, департамент роз-
витку громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  
 

Освіта осіб з особливими потребами: 
продовження будівництва другої черги Черченського навчально-

реабілітаційного центру для дітей з порушенням опорно-рухового апарату; 
продовження реконструкції приміщення Солотвинської санаторної 

школи-інтернату. 
 

Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, 
розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації 
 

подальше впровадження інклюзивної освіти у закладах загальної 
середньої та дошкільної освіти області. 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, обласний інститут підвищення 
педагогічної освіти, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення, рад 
об’єднаних територіальних громад 
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У галузі позашкільної освіти: 
збереження мережі закладів позашкільної освіти, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази. 
 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення, рад 
об’єднаних територіальних громад 
 

У галузі професійно-технічної освіти: 
збереження мережі закладів професійно-технічної освіти, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази; 
оновлення переліку професій кваліфікованих робітників за результатами 

моніторингу потреб регіонального ринку праці. 
 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення, 
обласний центр зайнятості 

 

Забезпечення виконання заходів програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки. 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, обласний інститут підвищення 
педагогічної освіти, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення, рад 
об’єднаних територіальних громад 
 

забезпечення проведення досліджень потенціалу та перспектив 
розвитку галузі освіти та науки в умовах демографічної ситуації та міграції 
молоді. Захід реалізується за рахунок коштів обласного, районних, міських 
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг 
фінансування з обласного бюджету на 2020 рік складає 200 тис. гривень. 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації  
 

Очікувані результати у 2020 році: 
збільшення відсотка охоплення дітей дошкільного віку дошкільною 

освітою; 
збільшення кількості дітей, охоплених інклюзивною освітою у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти; 
забезпечення підвозом до місця навчання і додому 99,0 відс. учнів 

сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності; 
зміцнення матеріально-технічної та методичної бази закладів загальної 

середньої та професійно-технічної освіти;  
забезпечення області кваліфікованими робітничими кадрами відповідно 

до потреб ринку праці. 
 

2.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика  
 

Головні цілі на 2020 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 
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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; забезпе-
чення житлом дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, осіб з 
їх числа, які його не мали або втратили з незалежних від них причин. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
реалізація соціальних програм щодо підтримки молоді;  
забезпечення виконання заходів обласної цільової соціальної програми 

«Молодь Прикарпаття» на 2016-2020 роки. 
 

Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, 
соціальної політики облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, рад об’єднаних територіальних 
громад 
 

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

забезпечення ведення Єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти» 
(ЄІАС «Діти») про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
громадян України, які бажають взяти їх на виховання, та дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах; 

влаштування не менше як 150 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в сім’ї опікунів і піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі 
будинки сімейного типу 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) та Обласного центру соціальної підтримки дітей 
та сімей Івано-Франківської обласної ради (м. Тлумач). 

 

Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, 
соціальної політики, служба у справах дітей 
облдержадміністрації, обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення 

 

виконання завдань регіональної цільової програми соціального захисту і 
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 
житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 
2016-2020 роки. 

 

Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, 
соціальної політики, служба у справах дітей 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення 

 

Очікувані результати на 2020 рік: 
влаштування не менше як 150 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім’ї опікунів і піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі 
будинки сімейного типу і їх усиновлення; 
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забезпечення житлом не менше 18 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 2020 рік 

Збереження культурної спадщини в інтересах соціально-економічного, 
культурного та духовного розвитку Прикарпаття, створення належних умов для 
розвитку культури, підвищення культурного рівня та естетичного виховання 
громадян, забезпечення творчого розвитку особистості, надання культурних 
послуг населенню в об’єднаних територіальних громадах. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
забезпечення реалізації заходів цільових програм: «Культура Івано-

Франківщини на 2016-2020 роки», «Теплий заклад культури Прикарпаття на 

2016-2020 роки», «Духовне життя на 2016-2020 роки», «Просвіта ХХІ століття на 

2017-2021 роки», «Відродження Галича як давньої столиці України на 2017-2021 

роки», «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника 

у 2021 році на 2018-2021 роки»; 

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 обласного, 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  

співробітництву в галузі культури; 

проведення досліджень потенціалу історико-культурних об’єктів області 

та розроблення стратегічних напрямків їх розвитку. Захід реалізується за 

рахунок коштів обласного, районних, міських бюджетів та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування з обласного 

бюджету на 2020 рік складає 200 тис. гривень. 
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Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації  
 

Очікувані результати у 2020 році: 
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 2020 рік 
Формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне 

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

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних 

груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 
підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору 

обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

збереження існуючої мережі об'єктів та закладів фізичної культури і 
спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;  

підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського 
та дефлімпійського руху шляхом проведення оптимальної кількості 
фізкультурно-спортивних заходів обласного рівня та участі спортсменів області 
у змаганнях національного та міжнародного рівнів; 

реалізація завдань, визначених обласною цільовою соціальною 
програмою розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки. 

 

Управління спорту облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення 

 

Очікувані результати у 2020 році: 
розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних 

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

культурою та спортом до 25,0 відс. від загальної кількості учнівської молоді; 
підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та 

спортом до 25,0 відс. від загальної кількості населення області; 
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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  
 

Головні цілі на 2020 рік  
Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання 

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

 

Основні завдання та заходи на 2020 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 облдержадміні-
страції, обласний центр зайнятості, структурні підроз-
діли облдержадміністрації, обласні організації та уста-
нови, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

 

підвищення рівня зайнятості, особливо в сільській місцевості, за рахунок 
створення нових та зменшення кількості ліквідованих робочих місць, створення 
умов для самозайнятості населення і підтримки підприємницької ініціативи. 

 

Департаменти соціальної політики, економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури, управління 
міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму 
та інвестицій облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, обласний центр зайнятості, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення  
 

здійснення системної професійної орієнтації молоді з метою 
формування професійних намірів та мотивації до вибору робітничих професій. 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, обласний центр зайнятості   
 

посилення роботи щодо забезпечення кваліфікованими працівниками 
підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу, шляхом професійної 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих 
безробітних, запровадження навчання інтегрованим (укрупненим) робітничим 
професіям.  

 

Обласний центр зайнятості, навчальні заклади області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення  
 

розширення співпраці з роботодавцями, зокрема, щодо: 
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проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ними з метою 
збереження та легалізації трудового потенціалу; 

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

організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників підприємств, установ, організацій; 

стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових 
робочих місць та працевлаштування безробітних. 

 

Обласний центр зайнятості, департамент соціальної 
політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення  

 

підвищення конкурентоспроможності молоді та інших вразливих верств 
населення: 

сприяння зайнятості громадян, що мають додаткові гарантії щодо 
працевлаштування, зокрема, стимулювання працевлаштування безробітних 
громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, шляхом 
щомісячної компенсації протягом 1 року єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують на нове 
робоче місце таких громадян за направленням служби зайнятості області, 
строком не менше ніж на два роки, зокрема на перше робоче місце, з числа 
молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту; 

сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб за 
направленням служби зайнятості, зокрема шляхом компенсації витрат 
роботодавцю на оплату праці, на перепідготовку та підвищення кваліфікації 
таких осіб, на переїзд до місця працевлаштування; 

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

 

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення  

 

забезпечення участі безробітних у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру.  

 

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного зна-
чення  

 

Очікувані результати у 2020 році: 
працевлаштування за сприяння служби зайнятості області 3,0 тис. 

незайнятих громадян;  

залучення до участі в громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру 11,0 тис. осіб; направлення на професійне навчання 

6,8 тис. осіб; 

зниження рівня економічного безробіття, визначеного за методологією 

МОП, до 7,5 відсотків.  
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2.7. Оплата праці  
 

Головні цілі на 2020 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 відсотках до загальної чисельності штатних 
працівників); зменшення кількості працюючих в режимі неповної зайнятості та за 
договорами цивільно-правового характеру (у відсотках до загальної чисельності 
штатних працівників); повне погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати на економічно активних підприємствах області. 

 
Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних з низьким 

рівнем заробітної плати та її легальною виплатою, підготовка пропозицій щодо 
підвищення рівня оплати праці та запобігання нелегальній її виплаті; 

повне погашення заборгованості з виплати заробітної плати на 
економічно активних підприємствах області. 

 

Департамент соціальної політики облдержадміністрації 
головне управління ДПС в області, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення 

 

Очікувані результати у 2020 році:  
зростання рівня заробітної плати до 10070 грн. або на 13,3 відс.; 
погашення в повному обсязі боргів з оплати праці на економічно 

активних підприємствах, відсутність їх у бюджетній сфері, а борг підприємств-
банкрутів зменшити до 14,2 млн. грн. або на 16,7 відсотка. 
 

2.8. Соціальний захист населення 
 

Головні цілі на 2020 рік 
Створення умов для поліпшення соціального захисту населення області, 

зокрема, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів 
національно-визвольних змагань та інтеграції в суспільство громадян з 
обмеженими фізичними можливостями; соціальний супровід осіб, які 
переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення 
АТО/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 2020 рік: 
забезпечення адресного та своєчасного надання усіх видів соціальної 

допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій населенню області; 
поліпшення житлових умов осіб з інвалідністю І і ІІ груп, сімей, в яких 

проживають двоє і більше осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, в яких 
виховується дитина з інвалідністю; багатодітних сімей, в яких виховується 5 і 
більше дітей; сімей внутрішньо переміщених осіб; одиноких матерів (батьків), які 
виховують дитину з інвалідністю, в т.ч. 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 
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місцевого структурного підрозділу ДСНС України, складають більше 100,0 тис. 
гривень; 

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

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

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

проведення ремонтних робіт у будинках-інтернатах (пансіонатах) 
системи соціального захисту населення, 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/ООС в районах її 
проведення; 

обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на 
території інших держав, а також членів їх сімей на 2018-2021 роки. 

 

Департамент соціальної політики облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських рад міст обласного значення, рад 
об’єднаних територіальних громад 
 

організація та проведення досліджень щодо розвитку соціальної 
інфраструктури та інклюзії. Захід реалізується за рахунок коштів обласного, 
районних, міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2020 рік складає 
200 тис. гривень.  

 

Департамент соціальної політики облдержадміністрації  
 

Очікувані результати у 2020 році: 
надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю на суму 2804,0 млн. грн.; 
надання пільг та житлових субсидій населенню області на суму майже 

19472,2 млн. грн.;  
залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області 

державної соціальної політики, поліпшення якості надання соціальних послуг, 
підвищення ефективності використання коштів обласного бюджету;  

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

реформування системи інституційного догляду і виховання дітей та 
створення на базі дитячих будинків-інтернатів психоневрологічних інтернатів; 

залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг 
вразливим категоріям громадян шляхом соціального замовлення;  
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створення для осіб з інвалідністю безбар’єрного середовища в усіх 
сферах їх життєдіяльності. 

 

2.9. Пенсійне забезпечення  
 

Головні цілі на 2020 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 на 2020 рік: 
забезпечення обслуговування громадян незалежно від місця їх 

реєстрації; 
дотримання (реалізація) єдиних стандартів і сучасної технології 

обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна»; 
оцифрування (ретроконверсія) паперових пенсійних справ та 

впровадження 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 2020 році: 
підвищення середнього розміру пенсії до 2918,84 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 2020 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 проектів нормативно-правових актів; виконання 
усього комплексу заходів, передбачених Стратегією державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: забезпечення свободи 
мирних зібрань, доступу до інформації, свободи вираження поглядів тощо; 
імплементації прийнятого законодавства і практик правозастосування, які 
сприяють підвищенню гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина. 
 

Основні завдання та заходи на 2020 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 
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громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів з актуальних питань 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку області; 

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

забезпечення участі інституцій громадянського суспільства у формуванні 
та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом 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 2020 рік 

складає 150 тис. гривень. 
 

Очікувані результати у 2020 році: 
забезпечення налагодження співпраці місцевих органів державної влади 

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

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

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

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

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

створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку 
громадянського суспільства, консультацій з громадськістю, сприяння 
проведенню громадської експертизи, доступу до публічної інформації, обміну 
інформацією тощо; 

підвищення рівня довіри мешканців області до місцевих органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. 

 

2.11. Розвиток інформаційного простору  
 

Головні цілі на 2020 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 
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позитивного іміджу Івано-Франківської області на шляху розбудови Української 
держави та інтеграції в ЄС.  

 

Основні завдання та заходи на 2020 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, престурів 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, інтернетвидання, 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 2020 рік 
складає 450 тис. гривень.  

 

Очікувані результати у 2020 році: 
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.  

 

3. Територіальний розвиток  
 

3.1. Соціально-економічний розвиток територій області  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Забезпечення збалансованого розвитку територій і населених пунктів 

області. 
 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
створення умов для економічного зростання шляхом сприяння 

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

диверсифікація виробництва, розвиток альтернативних видів економіч-
ної діяльності у містах і районах області;  
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розвиток міжнародної співпраці та сприяння інтеграції товаровиробників 
області на світові ринки; 

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

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

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

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

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

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

інфраструктури; 
здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці 

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

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

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

реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки малозабезпечених 
верств населення, демобілізованих учасників 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; 
підтримка процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення 

конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися, забезпечення їх 
збалансованого розвитку; 

забезпечення безпеки життєдіяльності та стабільної екологічної ситуації; 
зміцнення законності та правопорядку; 
забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного 

інформування територіальної громади області про діяльність органів виконавчої 
влади; 

проведення оцінки результатів діяльності районів і міст області, 
підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань, що стримують 
розвиток територій;  

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

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

 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, рад об’єднаних територіальних 
громад 
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забезпечення виконання регіональної цільової програми профілактики 
правопорушень на 2016-2020 роки. 

 

Юридичний департамент, структурні підрозділи 
облдержадміністрації, територіальні органи міні-
стерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення 
 

3.2. Розвиток гірських територій  
 

Головні цілі на 2020 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 2020 рік: 
координація виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

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

будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення, які сприяють доступності до 
центрів економічного зростання; 

cтворення мережі туристично-інформаційних центрів; 
реалізація комплексних проектів створення нових об’єктів туристичної та 

рекреаційної інфраструктури на території гірських населених пунктів; 
відновлення вузькоколійної залізниці (від с-ща Брошнів-Осада до 

с. Осмолода Рожнятівського району); 
проведення тематичних фестивалів, організація виставок майстрів 

народних ремесел тощо для популяризації туристичних локацій 
найвіддаленіших 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 гірські території; 
впровадження альтернативної енергетики; 
впровадження природоохоронних заходів. 
 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
Богородчанська, Верховинська, Долинська, Надвір-
нянська, Коломийська, Косівська, Рожнятівська рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст 
Болехова та Яремче, виконавчий комітет ради 
Брошнів-Осадівської об’єднаної територіальної 
громади 

 

Очікувані результати у 2020 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 доріг загального 

користування місцевого значення; 
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збільшення чисельності туристів/зростання туристичних потоків; 
зростання надходжень до місцевих бюджетів у гірській місцевості. 
 

3.3. Розвиток об’єднаних територіальних громад  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Забезпечення збалансованого розвитку утворених об’єднаних 

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

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
завершення створення територіальних громад області відповідно до  

оновленого перспективного плану формування територій громад; 
напрацювання механізмів подальшого забезпечення функціонування та 

розвитку об’єднаних територіальних громад;   
створення центрів надання адміністративних послуг у всіх 

територіальних громадах. 
 

Виконавчі комітети рад об’єднаних територіальних 
громад, департамент економічного розвитку, проми-
словості та інфраструктури облдержадміністрації, 
територіальні підрозділи центральних органів 
виконавчої влади, райдержадміністрації 

 

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

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

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

 

Виконавчі комітети рад об’єднаних територіальних 
громад, структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення 
 

проведення робіт з благоустрою територіальних громад. 
 

Виконавчі комітети рад об’єднаних територіальних 
громад, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, департамент 
розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  
 

Очікувані результати у 2020 році: 
високий рівень обізнаності жителів територіальних громад області, 

представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади 
щодо переваг добровільного об’єднання територіальних громад та децентра-
лізації влади; 

забезпечення отримання якісних публічних та адміністративних послуг 
жителями ОТГ на місцевому рівні; 

забезпечення сталого розвитку територій об’єднаних територіальних 
громад шляхом реалізації розвиткових та інфраструктурних проектів за кошти 
різних джерел фінансування. 
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3.4. Розвиток місцевого самоврядування в області  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії, 

удосконалення правових засад місцевого самоврядування, поліпшення умов 
для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання 
йому соціальних послуг на належному рівні, розвиток ініціативи населення у 
вирішенні питань місцевого значення, реалізація невідкладних і перспективних 
заходів щодо розвитку комунальних засобів масової інформації. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
забезпечення реалізації заходів програми розвитку місцевого 

самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки; 
забезпечення реалізації проектів-переможців десятого обласного 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 
 

Органи місцевого самоврядування-переможці другого-
десятого обласних конкурсів проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування, виконавчий 
апарат обласної ради 

 

забезпечення проведення одинадцятого обласного конкурсу проектів 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 та міських (міст обласного значення) рад 
 

повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації 
питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, всебічне інформування 
населення про події соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного 
і духовного життя України та області, діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій. 

 

Обласні та районні ЗМІ всіх форм власності, 
виконавчий апарат обласної ради 
 

проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого 
самоврядування, надання науково-методичної допомоги та проведення навчань 
депутатів та представників органів місцевого самоврядування, забезпечення 
підготовки кадрів для цих органів. 

 

Виконавчий апарат обласної ради спільно з вищими 
навчальними закладами області, районними та 
міськими (міст обласного значення) радами 

 

Очікувані результати у 2020 році: 
реалізація 55 проектів-переможців десятого обласного конкурсу проектів 

та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв'язання 
актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення 
позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації; 

участь у одинадцятому обласному конкурсі проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування та дев’ятих конкурсах «Громада кращого довкілля», 
«Краща спортивна громада», «Краща етнокультурна громада» не менше 
30,0 відс. сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад;  
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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 2020 рік є забезпе-

чення збалансованості та стійкості бюджетної системи. 
Формування прогнозних показників місцевих бюджетів області на 

2020 рік здійснено з урахуванням Прогнозу економічного і соціального розвитку 
України на 2020-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.05.2019 року № 555, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 
період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації, а також поточної динаміки 
розвитку економіки області. 

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. 
Загальний фінансовий ресурс місцевих бюджетів області на 2020 рік 

складе 13259,5 млн. гривень. 
Обсяг доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) складе 

7148,5 млн. грн., з них податок на доходи фізичних осіб – 4320,0 млн. гривень. 
 

Головні цілі на 2020 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 2020 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 комітети 
міських рад міст обласного значення, органи місцевого 
самоврядування 
 

забезпечення неухильного дотримання вимог частини 4 статті 
77 Бюджетного кодексу України. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, органи місцевого 
самоврядування, головні розпорядники коштів 
 

проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів шляхом 
виключення непершочергових та неефективних витрат, насамперед тих витрат, 
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що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного 
розпорядника коштів. 

 

Головні розпорядники коштів, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення, органи місцевого самоврядування 
 

вжиття заходів щодо економного та ефективного використання 
бюджетних коштів та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни. 

 

Головні розпорядники коштів, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення, органи місцевого самоврядування, Управ-
ління Західного офісу Держаудитслужби в області 
 

Очікувані результати у 2020 році: 
забезпечення виконання затверджених місцевими радами планових 

показників; 
збалансування місцевих бюджетів видатками на оплату праці 

працівників бюджетних установ, теплоенергоносіїв і комунальних послуг та 
інших захищених статей бюджету; 

підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів шляхом 
вжиття заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних 
коштів; 

величина податкового боргу за податковими зобов’язаннями на 2020 рік 
очікується в розмірі 3355,2 млн. грн. або 98,3 відс. до очікуваної величини у 
2019 році. 
 

4.2. Інвестиційна діяльність  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Впровадження ефективної регіональної політики у сфері інвестиційної 

діяльності шляхом формування сприятливого й ефективного 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 надання адміністративних послуг та 
супроводу інвесторів, підвищення рівня управління інвестиційною діяльністю.  

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік:  
розвиток діючих та налагодження нових зв’язків з інвесторами економіки 

області. 
 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій, департамент еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, райдержадміністрації та вико-
навчі комітети міських рад міст обласного значення 
 

поліпшення інвестиційної привабливості області через поглиблення 
промоції області, розвиток та функціонування сучасних вебресурсів з 
актуальною для інвесторів і постійно обновлюваною інформацією. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення 
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проведення заходів інвестиційного характеру та участь в таких заходах 
(форуми, ділові зустрічі, конференції, «круглі столи», презентації тощо) з метою 
налагодження і розвитку співпраці з інвесторами. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій, департамент економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, райдержадміністрації та вико-
навчі комітети міських рад міст обласного значення 

 

проведення семінарів, тренінгів, навчань з питань інвестиційного 
забезпечення розвитку територій для фахівців райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій, департамент економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

 

Очікувані результати у 2020 році: 
зростання обсягу капітальних інвестицій на 1,0 відс., капітальні інвестиції 

на одну особу становитимуть 5814,7 грн.; 
збільшення обсягів залучених суб’єктами господарювання області 

прямих іноземних інвестицій до 916,1 млн. дол. США, що на 1,4 відс. більше, ніж 
у 2019 році; 

обсяг іноземного капіталу на одного жителя області збільшиться до 
669,7 дол. США. 

 

4.3. Науково-технічна та інноваційна діяльність  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Створення умов для виробництва інтелектуальних продуктів, включаючи 

можливість їх комерціалізації в регіоні чи за його межами, розвиток видів 
діяльності з високою наукоємністю, використання механізму державно-
приватного партнерства для впровадження проектів із застосуванням новітніх 
технологій та сучасних управлінських рішень, сприяння створенню галузевих 
кластерів як прогресивних форм кооперації. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
впровадження у виробництво нових видів інноваційної продукції та 

модернізація технологічних процесів у промисловості, розвиток перспективного 
напряму креативних індустрій в регіоні. 

 

Промислові підприємства області, інноваційні центри, 
департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації  
 

надання інформаційного супроводу бізнес-ідеям суб’єктів господарю-
вання, в тому числі щодо участі у міжнародних програмах та проектах з питань 
розвитку інновацій. 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, вищі навчальні 
заклади області 
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забезпечення розвитку мережі об’єктів інноваційної інфраструктури в 
області. 

 

Вищі навчальні заклади області, органи виконавчої 
влади та місцевого самоврядування 
 

стимулювання науково-інноваційного співробітництва, популяризація 
заходів наукової та винахідницької діяльності в області. 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, громадська 
організація «Івано-Франківська обласна організація 
Товариства винахідників і раціоналізаторів України» 
 

Очікувані результати у 2020 році: 
поглиблення співпраці вищих навчальних закладів і наукових установ 

області з реальним сектором економіки; 
видання каталогу «Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і 

раціоналізаторів Прикарпаття»; 
організація та проведення обласних науково-практичних конференцій;   
збільшення кількості освоєних інноваційних технологій та нових видів 

промислової продукції. 
 

4.4. Розвиток споживчого ринку  
 

Головні цілі на 2020 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 2020 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 області, 
департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення 

 

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, економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного значення 
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забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства 
при формуванні цін на продукцію громадського харчування у загальноосвітніх та 
професійно-технічних освітніх закладах області. 

 

Головне управління Держпродспоживслужби в області 
 

координація дій контролюючих органів області щодо забезпечення 
дотримання державної дисципліни цін, вимог діючих розпоряджень 
облдержадміністрації, недопущення монопольних зловживань, антикон-
курентних узгоджених дій при формуванні цін товаровиробниками, посеред-
никами та у торговельній мережі, а також проявів недобросовісної конкуренції 
між учасниками ринку. 

 

Головне управління Держпродспоживслужби в області, 
департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, обласне терито-
ріальне відділення Антимонопольного комітету України 
та інші контролюючі органи 

 

Очікувані результати у 2020 році: 
забезпечення обсягів обороту роздрібної торгівлі на рівні 29380,0 млн. 

грн., що на 11,5 відс. більше, ніж у 2019 році, у порівняних цінах і на 18,6 відс. – 
у діючих; 

зростання обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу до 
21462 грн. або на 18,7 відсотка. 
 

4.5. Розвиток підприємництва 
 

Головні цілі на 2020 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 2019-2020 роки. 
 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, Регіо-
нальний фонд підтримки підприємництва по Івано-
Франківській області, Головне управління Державної 
податкової служби в області,, обласний центр 
зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних 
територіальних громад, громадські організації 

 

вдосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом 
запровадження надання таких послуг в електронній формі та їх подальша 
інтеграція до Єдиного порталу адміністративних послуг. 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури, структурні підрозділи облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, в тому числі виконавчі комітети рад 
об’єднаних територіальних громад  
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сприяння створенню центрів надання адміністративних послуг в 
об’єднаних територіальних громадах. 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення, рад об’єднаних територіальних громад, 
територіальні органи центральних органів виконавчої 
влади 

 

забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при 
прийнятті регуляторних актів. 

 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, органи місцевого самоврядування 

 

забезпечення підготовки та розміщення на Єдиному державному 
вебпорталі відкритих даних наборів регуляторних відкритих даних. 

 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, органи місцевого самоврядування 
 

надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього 
підприємництва. 

 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, Регіональний 
фонд підтримки підприємництва по області, райдерж-
адміністрації, органи місцевого самоврядування, 
кредитні спілки області, обласний, міські, районні, 
міськрайонні центри зайнятості 

 

забезпечення ефективної комунікації органів влади із суб’єктами 
підприємництва шляхом проведення зустрічей та відкритих дискусій, 
конференцій, нарад, тренінгів, а також системної роз’яснювальної роботи. 

 

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. 

 

Івано-Франківський обласний центр зайнятості, 
департаменти економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури, освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування, Регіональний фонд 
підтримки підприємництва по області, вищі навчальні 
заклади, громадські організації 
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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, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських рад міст обласного значення, рад об’єдна-
них територіальних громад 

 

Очікувані результати у 2020 році: 
збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. осіб населення до 

61 одиниці; 
збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого і 

середнього підприємництва (фізичних осіб-підприємців) до зведеного бюджету 
до 9,5 відс.; 

збільшення питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими 
підприємствами в загальнообласному обсязі реалізації усіх підприємств-
суб’єктів підприємницької діяльності області до 24,2 відс.; 

збільшення кількості ЦНАПів на 15 одиниць в об’єднаних територіальних 
громадах. 

 

4.6. Розвиток туристичної галузі  
Розвиток туристичної інфраструктури, створення нових та підтримка 

наявних туристичних продуктів; маркетинг і промоція туристичного потенціалу з 
метою зростання потоків внутрішнього та в’їзного (іноземного) туризму. 

 
 

Головні цілі на 2020 рік 
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; 
розвиток маркетингу туристичного потенціалу, зокрема: 
просування місцевих туристичних локацій, атракцій і продуктів; 
проведення фестивалів, форумів, конференцій, тренінгів тощо. 
 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
реалізація заходів комплексної регіональної цільової програми розвитку 

туризму в області на 2016-2020 роки; 
інфраструктурне та інформаційне облаштування привабливих для 

туристичних відвідувань об’єктів природної і культурної спадщини; 
впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських 

маршрутів, облаштування місць відпочинку туристів, оглядових майданчиків 
тощо; 

підтримка розвитку рекреаційної діяльності на територіях і об’єктах 
природно-заповідного фонду;  

розширення мережі туристично-інформаційних центрів; 
підтримка і просування туристсько-екскурсійного продукту (участь у 

всеукраїнських і міжнародних виставках, форумах, конференціях, тренінгах 
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тощо, проведення в області фестивалів та інших маркетингових заходів, 
видання промоційної продукції, маркетинг у соціальних мережах); 

підтримка реалізації транскордонних проектів у сфері туризму. 
 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об'єднаних територіаль-
них громад 
 

забезпечення проведення досліджень та розроблення пропозицій щодо 
стратегічних напрямків розвитку туристично-рекреаційної сфери Івано-
Франківської області. Захід реалізується за рахунок коштів обласного, районних, 
міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2020 рік складає 
200 тис. гривень.  

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації 

 

Очікувані результати у 2020 році: 
збільшення обсягу надходжень туристичного збору до 8 млн. грн.; 
збільшення податкових надходжень від надання туристичних послуг 

суб’єктами туристичної діяльності до 20 млн. грн.; 
збільшення податкових надходжень від наданих послуг засобами 

тимчасового розміщування до 70 млн. грн.; 
збільшення загальної кількості туристів та екскурсантів до 2,3 млн. осіб. 
 
 

4.7. Зовнішньоекономічна діяльність  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Сприяння в розширенні зовнішніх ринків збуту товарів і послуг 

виробників області, зростанні експортного потенціалу області. 
 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
популяризація експортного потенціалу області в рамках участі в 

міжнародних економічних форумах, торгових місіях, ділових зустрічах. 
 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об’єднаних територі-
альних громад 
 

поширення комерційних пропозицій підприємств області серед 
іноземних ділових кіл, використовуючи можливості дипломатичних установ 
України за кордоном. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроін-
теграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації 

 

залучення товаровиробників області до участі у міжнародних тендерах, 
бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах.  

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, 
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райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об’єднаних територі-
альних громад 

 

організаційна та інформаційна підтримка проведення в області бізнес-
форумів, ділових зустрічей, семінарів, круглих столів, тренінгів з питань 
розвитку експортного потенціалу. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій, департамент економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, виконавчі комітети рад об’єдна-
них територіальних громад 
 

Очікувані результати у 2020 році: 
збільшення експорту товарів області на 3,3 відс.;  
досягнення обсягу експорту товарів області на одну особу 669,4 доларів 

США. 

 
4.8. Розвиток міжнародного співробітництва  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Сприяння поглибленню та розширенню міжрегіонального і 

транскордонного співробітництва, використанню можливостей суб’єктів та 
учасників транскордонного співробітництва у підготовці та реалізації проектів 
(програм) транскордонного співробітництва, створенню та підтримці 
позитивного іміджу області на міжнародній арені, залученню та ефективному 
використанню зовнішньої допомоги.  
 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
виконання завдань і заходів: 
регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва 

області на 2016-2020 роки; 
програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту 

сусідства на 2014-2020 роки «Польща-Україна-Білорусь», «Румунія-Україна», 
«Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна». 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації 

 

реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративно-
територіальними одиницями і органами влади країн-членів ЄС та інших держав, 
розширення географії міжнародного співробітництва; 

інтенсифікація участі області в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського 
регіону;  

поглиблення результативної роботи з іноземними дипломатичними 
представництвами в Україні та українськими за кордоном через популяризацію 
соціально-економічного потенціалу області. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації 
 

організація проведення днів Європи і ЄС та інших заходів, пов’язаних із 
транскордонним співробітництвом і євроінтеграцією; 
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організація проведення навчально-інформаційних заходів для 
потенційних аплікантів і представників місцевих органів влади щодо підготовки і 
реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) та транскордонного 
співробітництва задля підвищення рівня їх знань і практичних навичок; 

моніторинг існуючих можливостей залучення МТД і забезпечення 
своєчасного інформування потенційних аплікантів про можливості різних 
програм і конкурсів;  

посилення інституційної спроможності громадського сектору, органів 
влади у визначенні пріоритетів транскордонного співробітництва області та 
налагодження ефективної взаємодії між ними задля підготовки проектів МТД 
відповідно до реальних суспільних потреб; 

підтримка потенційних учасників ППС ЄІС, у тому числі шляхом 
співфінансування пріоритетних для області проектів з місцевих бюджетів; 
налагодження діалогу із представниками громадських організацій – активними 
учасниками проектної діяльності, які мають значний досвід у цій сфері, на 
предмет співпраці з підготовки та реалізації пріоритетних для розвитку області 
проектів; 

координація, сприяння та моніторинг впровадження в області проектів 
транскордонного співробітництва та інших програм і проектів міжнародних 
організацій. 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінте-
грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації 
 

Очікувані результати у 2020 році:  
подальший розвиток та розширення міжнародного співробітництва;  
поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, 

культурних відносин між територіальними громадами, їх представницькими 
органами, місцевими органами виконавчої влади області та інших держав; 

зростання рівня конкурентоспроможності області, підтримка її іміджу як 
надійного й стабільного партнера;  

збільшення кількості проектів і обсягів залучення міжнародної технічної 
допомоги; 

посилення спроможності представників громадського сектору та 
відповідних органів місцевої влади у сфері розроблення та управління 
проектами місцевого розвитку на основі принципів партнерства між громадою та 
владою. 

 
4.9. Управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області  
 

Головні цілі на 2020 рік 
Підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області; забезпечення надходження 
коштів від оренди та приватизації до обласного бюджету.  
 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
забезпечення прозорості процедури передачі в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст області. 
 

Управління об’єктами спільної власності територіаль-
них громад області, постійна комісія обласної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, управління 
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комунальною власністю, розвитку малого і середнього 
бізнесу 

 

Очікувані результати у 2020 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 9,8 млн. гривень. 

  
5. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 

безпека  
 

5.1. Зменшення забруднення навколишнього природного 
середовища 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

шляхом будівництва електрофільтрів на енергоблоках ВП «Бурштинська ТЕС» 
АТ ДТЕК «Західенерго».  

 

ВП «Бурштинська ТЕС» АТ ДТЕК «Західенерго», 
управління екології та природних ресурсів облдерж-
адміністрації, виконавчий комітет Бурштинської міської 
ради, Галицька райдержадміністрація 
 

проектування, будівництво, ремонт і реконструкція комунальних очисних 
споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області з метою 
зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;  

раціональне використання та поводження з твердими побутовими 
відходами. 

 

Департамент розвитку громад та територій, дорож-
нього, житлово-комунального господарства, містобуду-
вання та архітектури, управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного зна-
чення, рад об’єднаних територіальних громад 
 

проведення досліджень та розробка сценаріїв підвищення рівня 
екологічної безпеки регіону. Захід реалізується за рахунок коштів обласного, 
районних, міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2020 рік складає 
200 тис. гривень. 

 

Управління екології та природних ресурсів облдерж-
адміністрації  
 

5.2. Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних 
катастроф. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
запобігання виникненню екологічної катастрофи на території Калуського 

гірничопромислового району. 
 

Управління екології та природних ресурсів, департа-
менти розвитку громад та територій, дорожнього, 
житлово-комунального господарства, містобудування 
та архітектури, економічного розвитку, промисловості 
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та інфраструктури облдержадміністрації, Калуська 
міська рада, ВАТ «Оріана» 
 

забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва захисних 
дамб, берегоукріплень, регулювання гідрологічного режиму річок 

 

Департамент розвитку громад та територій, дорожньо-
го, житлово-комунального господарства, містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації, Дні-
стровське басейнове управління водних ресурсів, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, рад об’єднаних терито-
ріальних громад 
 

5.3. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, 
розвиток екомережі. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 
створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 

території області, організація території заповідних об’єктів. 
 

Райдержадміністрації, органи місцевого самовряду-
вання, управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації 

 

Очікувані результати у 2020 році:  
зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на 

0,1 відс.;  
зменшення скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти на 0,1 відс.;  
зменшення кількості розміщених відходів в навколишньому середовищі 

на 0,1 відс.;  
збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 

0,7 відсотка.  
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Додаток 1 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2020 рік 
 

Заходи щодо здійснення у 2020 році аналітичних досліджень, 
прогнозування, програмування та моніторингу реалізації основних 
завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку 

області на 2020 рік 
 

№ 
з/п 

Заходи 

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

2. Розробка проекту програми соціально-економічного та культурного 
розвитку області на 2021 рік 

3. 
Розробка проекту Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 
2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки 

4. Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку 
Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її 
реалізації на 2021-2023 роки 

5. Розробка та видання презентаційних матеріалів за проектами з питань 
соціально-економічного розвитку, які реалізуються в області, зокрема, 
програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 
2020 рік 

6. Реалізація проектів програми «Підтримка регіональної політики 
України», яка фінансується за кошти державного бюджету, отриманих 
від Європейського Союзу (секторальна підтримка) 
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Додаток 2 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2020 рік 

 
Таблиця 1 

Основні показники соціально-економічного розвитку  
Івано-Франківської області на 2020 рік 

 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікув. 
викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 

до 
2019року 

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

Промисловість 

Обсяг реалізованої проми-
слової продукції (товарів, 
послуг), у фактичних цінах 

млн. грн. 71160,9 66991,3 74628,3 111,4 

Обсяг реалізованої проми-
слової продукції (товарів, 
послуг) у розрахунку на одну 
особу 

грн. 51739,3 48909,5 54517,0 111,5 

Індекс промислової продукції  відс. 110,3 95,7 103,0 х 

Сільське господарство 

Продукція сільського госпо-
дарства (у постійних цінах 
2010 року) 

млн. грн. 6108,2 6054,9 6073,1 100,3 

у тому числі: 

сільськогосподарські 
підприємства 

млн. грн. 2081,7 2035,9 2050,0 100,7 

господарства населення млн. грн. 4026,5 4019,0 4023,1 100,1 

Індекс сільськогосподарської 
продукції, відсотків до 
попереднього року 

відс. 101,3 99,1 100,3 х 

Продукція сільського госпо-
дарства у розрахунку на одну 
особу 

грн. 4441 4401 4414 100,3 

Із загального обсягу продукції 
сільського господарства: 

     

Рослинництво млн. грн. 3243,5 3130,0 3145,2 100,5 

у % до попереднього року відс. 101,1 96,5 100,5 х 

Тваринництво млн. грн. 2864,7 2924,9 2927,9 100,1 

у % до попереднього року відс. 101,6 102,1 100,1 х 

Будівельна діяльність 

Обсяги виробленої 
будівельної продукції 

млн. грн. 3311,5 2903,7 3149,5 108,5 

Індекс будівельної продукції, 
відсотків до відповідного 
періоду попереднього року 

відс. 117,9 81,7 108,5 х 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікув. 
викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 

до 
2019року 

Введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного призначення 
нового будівництва: 

- будівлі житлові тис. кв. м. 404,2 587,1 621,2 105,8 

- будівлі шкіл та інших се-
редніх навчальних закладів 

тис. кв. м. 0,9 2,8 9,0 321,4 

- будівлі дошкільних та 
позашкільних навчальних 
закладів 

тис. кв. м. 1,7 9,4 2,3 24,5 

- будівлі лікарень та 
оздоровчих закладів 

тис. кв. м. 6,7 3,4 2,2 64,7  

- будівлі для публічних 
виступів 

тис. кв. м. 0,2 0,9 - х 

- зали спортивні тис. кв. м. 6,3 - 2,8 х 

Виробництво основних видів будівельних матеріалів: 

- цегли вогнетривкої керамічної 
будівельної (крім виробів з 
борошна кам’яного кремне-
земистого чи ґрунтів 
діатомітових) 

тис. куб. м
. 

219,8 213,0 220,0 103,3 

- елементів конструкцій 
збірних для будівництва з 
цементу, бетону або каменю 
штучного 

тис. тонн 180,1 224,7 250,0 111,3 

- портландцементу тис. тонн к к к х 

- виробів з азбестоцементу, з 
цементу з волокнами целю-
лози або подібних волокнис-
тих сумішей (азбесту, целю-
лози та інших рослинних воло-
кон, синтетичних полімерів, 
скла чи металевих волокон і т. 
ін.) та цементу або інших 
гідравлічних зв’язувальних 
речовин, які містять азбест 

тонн к к к х 

- гіпсових сумішей, що 
складаються з кальцинованого 
гіпсу або сульфату кальцію 

тис. тонн к к к х 

- плиток та плит керамічних тис. кв. м 336,4 71,7 97,0 135,3 

- пісків будівельних, таких як 
глинистих, каолінових, поле-
вошпатових (крім кременистих 
та металоносних пісків) 

тис. тонн 80,2 80,2 88,0 109,7 

Житлово-комунальне господарство 

Забезпеченість населення 
житлом, кв. м. загальної 
площі в середньому на одну 
особу 

кв. м. 27,4 27,9 28,4 101,8 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікув. 
викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 

до 
2019року 

РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕР 

Гуманітарна сфера 

Середня чисельність 
наявного населення 

тис. осіб 1375,4 1369,7 1368,9 99,9 

Кількість лікарняних ліжок 
(обласний бюджет) 

одиниць 10008 9908 9650 97,4 

Кількість лікарняних ліжок на 
10 тис. населення 

одиниць 72,8 72,4 72,0 99,4 

Кількість ліжок денних 
стаціонарів 

одиниць 2255 1930 1930 100,0 

Кількість ліжок денних ста-
ціонарів на 10 тис. населення 

одиниць 16,4 14,0 14,0 100,0 

Кількість лікарських 
амбулаторно-поліклінічних 
закладів (самостійних) без 
стоматологічних 

одиниць 200 206 210 102,0 

З них закладів загальної 
практики-сімейної медицини 

одиниць 176 178 182 102,2 

Смертність дітей до одного 
року життя (на 1000 живона-
роджених) 

проміле 6,2 6,3 6,2 98,4 

Кількість закладів дошкільної 
освіти одиниць 453 458 465 101,5 

Кількість закладів загальної 
середньої освіти  

одиниць 701 685 679 99,1 

Денних одиниць 696 681 676 99,3 

Вечірніх одиниць 5 4 3 75,0 

Кількість закладів професій-
ної та професійно-технічної 
освіти 

одиниць 19 19 19 100,0 

Кількість закладів вищої 
освіти  

одиниць 40 39 39 100,0 

Кількість інтернатних 
закладів всіх типів 
 

одиниць 20 17 15 88,2 

Соціальна сфера 

Безробітне населення (за 
методологією МОП) у віці 15-
70 років 

тис. осіб 47,9 47,7 47,3 99,2 

Рівень безробіття за 
методологією МОП 

відс. 7,8 7,7 7,5 97,4 

Навантаження зареєстро-
ваних безробітних на одну 
вакансію 

осіб 1,3 1,3 1,3 100,0 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікув. 
викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 

до 
2019року 

Надання державної соці-
альної допомоги сім’ям з 
дітьми 

млн. грн. 1086,08 1092,71 1361,69 124,6 

Надання державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 

млн. грн. 852,16 977,88 1158,73 118,5 

Надання державної соціаль-
ної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам 

млн. грн. 286,05 450,36 534,25 118,6 

Середньомісячна заробітна 
плата одного штатного 
працівника 

грн. 7551 8887 10070 113,3 

Темп росту середньомісячної 
заробітної плати до 
попереднього року 

відс. 124,3 117,7 113,3 х 

Заборгованість із виплати 
заробітної плати (на 01 число 
місяця, наступного за звітним 
періодом) 

тис. грн. 23115,5 36698,8 6446,6 17,6 

- у тому числі на економічно 
активних підприємствах 

тис. грн. 6319,4 14480,1 0 х 

Темп зростання (зниження) 
заборгованості з виплати 
заробітної плати до початку 
звітного періоду 

відс. 313,8 158,8 17,6 х 

- у тому числі на економічно 
активних підприємствах 

відс. 361,8 229,1 0 х 

Середній розмір пенсій на 
кінець року 

грн. 2287,42 2654,41 2918,84 110,0 

Розвиток споживчого ринку 

Оборот роздрібної торгівлі млн. грн. 22299,5 24765,0 29380,0 118,6 

Індекс фізичного обсягу 
обороту роздрібної торгівлі (у 
порівнянних цінах) 

відс. 112,6 110,0 111,5 х 

Оборот роздрібної торгівлі на 
одну особу 

грн. 16213,0 18080,0 21462,0 118,7 

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Фінансова діяльність 

Доходи місцевих бюджетів 
(без трансфертів) 

млн. грн. 5890,9 6815,8 7366,7 108,1 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікув. 
викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 

до 
2019року 

Податковий борг за грошовими 
зобов’язаннями платників 
податків без урахування 
податкового 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. 3230,7 3414,0 3355,2 98,3 

Розвиток підприємництва 

Кількість малих підприємств 
у розрахунку на 10 тис. осіб 
наявного населення 

одиниць 58 59 61 103,4 

Кількість зайнятих праців-
ників на малих підприємствах 

тис. осіб 35,0 36,0 37,0 102,8 

Інвестиційна діяльність 

Обсяг капітальних інвестицій 
в діючих цінах (без ПДВ) 

млн. грн. 9393,7 7881,0 7959,8 101,0 

Обсяг капітальних інвестицій 
на одну особу 

грн. 4628,3 5756,6 5814,7 101,0 

Обсяг прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) 
наростаючим підсумком з 
початку інвестування 

млн. дол. 
США 

894,5 903,6 916,1 101,4 

Обсяг прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) у 
розрахунку на одну особу 

дол. 
США 

651,6 659,1 669,7 101,6 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Експорт товарів 
млн. дол. 

США 
871,4 886,7 915,8 103,3 

Обсяг експорту, відсотків до 
попереднього року 

відс. 131,0 101,8 103,3 х 

Імпорт товарів 
млн. дол. 

США 
834,0 747,8 760,5 101,7 

Обсяг імпорту, відсотків до 
попереднього року 

відс. 129,8 89,7 101,7 х 

Сальдо 
млн. дол. 

США 
37,4 138,9 155,3 111,8 
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Таблиця 2 
Показники розвитку промисловості 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 

до 
2019 року 

Обсяг реалізованої промисло-
вої продукції у діючих цінах, 
всього 

млн. грн. 71160,9 66991,3 74628,3 111,4 

Обсяг реалізованої промисло-
вої продукції у розрахунку на 1 
особу 

грн. 51739,3 48909,5 54517,0 111,5 

Індекс промислового 
виробництва 

відс. 110,3 95,7 103,0 х 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів  

відс. 105,5 102,1 102,8 х 

Переробна промисловість:  відс. 114,8 95,3 103,5 х 

виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції 

відс. 193,7 114,2 103,0 х 

виробництво гумових і 
пластмасових виробів, 
іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

відс. 105,1 101,5 103,0 х 

металургійне виробництво, 
виробництво готових 
металевих виробів, крім 
машин і устаткування 

відс. 103,8 79,5 102,0 х 

машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин і 
устаткування 

відс. 104,5 98,3 105,0 х 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

відс. 94,0 71,9 101,0 х 

виготовлення виробів з 
деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна 
діяльність 

відс. 104,4 84,6 104,0 х 

виробництво харчових про-
дуктів, напоїв та тютюнових 
виробів 

відс. 116,5 83,6 103,0 х 

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 

відс. 109,5 91,0 102,7 х 
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Таблиця 3 
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 

(всіма категоріями господарств) 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік  
у відс.до 
2019 року 

Зернові культури (у вазі 
після доробки) 

тис. тонн 804,5 743,6 744,0 100,1 

Цукрові буряки (фабричні) тис. тонн 66,4 49,8 49,9 100,2 

Картопля тис. тонн 1009,8 1007,8 1007,8 100,0 

Овочі тис. тонн 177,6 181,5 181,5 100,0 

Плоди і ягоди тис. тонн 60,7 53,4 53,5 100,2 

 

– у живій вазі тис. тонн 129,8 132,0 132,4 100,3 

– у забійній вазі тис. тонн 84,8 86,2 86,5 100,3 

Молоко тис. тонн 441,5 429,1 430,0 100,2 

Яйця млн. шт. 423,0 490,0 495,0 101,0 

вовна (у фізичній вазі) тонн 22,0 20,0 20,0 100,0 

 
Таблиця 4 

Показники розвитку транспорту і зв’язку 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік  
у відс. 
до 2019 

року 

Перевезення вантажів 
всіма видами транспорту, 
всього 

тис. тонн 12366,1 14574,0 15350,0 105,3 

у тому числі: 

- залізничним тис. тонн 7225,2 7998,8 8400,0 105,0 

- автомобільним транспортом 
(на комерційній основі з 
урахуванням перевезень 
транспортом фізичних осіб-
підприємців) 

тис. тонн 5140,9 6576,2 6950,0 105,7 

Перевезення пасажирів 
всіма видами транспорту 
всього 

тис. осіб 85648,5 80949,0 83400,0 103,0 

у тому числі: 

- залізничним тис. осіб 2402,7 2291,2 2400,0 104,7 

- автомобільним транспортом 
(з урахуванням перевезень 
транспортом фізичних осіб-
підприємців ) 

тис. осіб 67054,2 65290,5 66500,0 101,8 

- тролейбусним тис. осіб 16191,6 13367,3 14500,0 108,4 
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Таблиця 5 
Основні показники розвитку дорожньої галузі 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. до 

2019 
року 

Будівництво та реконструкція автомобільних доріг 
загального користування 

Обсяг робіт тис. грн. 13583,2 40050,0 45511,2 113,6 

Введення потужностей км/пог. м - 0,131/71 -/240,95 -/339,4 

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування 

Обсяг робіт тис. грн. 1370,4 24492,7 108498,7 443,0 

Введення потужностей км/пог. м -/- -/- -/- Х 

Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування 

Обсяг робіт тис. грн. 380248,8 740485,3 243092,0 32,8 

Введення потужностей км/пог. м 38,2/ 38,7/ - 32,5/- 84,0/- 

Поточний ремонт та утримання доріг загального користування 

Обсяг робіт тис. грн. 117112,2 218261,4 159089,5 72,9 

 
 

Таблиця 6 
Показники діяльності малого та середнього бізнесу 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. до 
2019 року 

Кількість малих підприємств 
на 10 тис. населення 

одиниць 58 59 61 103,4 

Кількість середніх 
підприємств 

одиниць 321 324 329 101,5 

Кількість малих підприємств одиниць 7973 7980 7989 100,1 

Кількість зайнятих працівни-
ків на середніх 
підприємствах 

тис. осіб 52,5 52,8 53 100,4 

Кількість зайнятих працівни-
ків на малих підприємствах 

тис. осіб 35,0 36,0 37,0 102,8 

Обсяг реалізованої 
продукції середніми 
підприємствами 

млрд. 
грн. 

44,1 44,9 45,8 102,0 

Обсяг реалізованої 
продукції малими 
підприємствами 

млрд. 
грн. 

23,3 24,0 25,1 104,6 

Фізичні особи – підприємці  тис. осіб 42,2 42,3 42,5 100,5 

Частка реалізованої продук-
ції (товарів, послуг) малими 
підприємствами від 
загальнообласного обсягу 
реалізації підприємств 

відс. 23,8 23,9 24,2 - 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

викон. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. до 
2019 року 

Частка надходжень від 
діяльності малого і 
середнього підприємництва 
(фізичних осіб-підприємців) 
до бюджетів всіх рівнів 

відс. 9,1 9,2 9,5 - 

 
 

Таблиця 7 
Інноваційний розвиток 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 

до 
2019 року 

Кількість інноваційно-
активних підприємств 

одиниць 28 28 28 100,0 

Частка інноваційно-активних 
підприємств у загальній 
кількості промислових 
підприємств  

відс. 21,2 21,2 22,2 х 

Впроваджено нових техно-
логічних процесів, всього 

одиниць 20 23 25 108,7 

з них: нових або суттєво 
поліпшених маловідходних, 
ресурсозберігаючих 

одиниць 11 10 11 110,0 

Упроваджено видів 
продукції, всього 

одиниць 55 56 60 107,1 

з них нових для ринку одиниць 4 3 3 100,0 

 

Таблиця 8 
Основні фінансові показники 

 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 
до 2019 

року 

Доходи місцевих бюджетів 
(без трансфертів)  

млн. грн. 5890,9 6815,8 7366,7 108,1 

в тому числі:      

- доходи загального фонду 
(без трансфертів) 

млн. грн. 5090,1 5976,3 6637,1 111,1 

- доходи спеціального 
фонду 

млн. грн. 800,8 839,5 729,6 86,9 

Видатки місцевих 
бюджетів, всього 

млн. грн. 20086,1 18628,3 13521,8 72,6 
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у тому числі трансферти з 
державного бюджету 

млн. грн. 12935,6 11527,9 6084,2 52,8 

Податковий борг за 
грошовими зобов’язаннями 
платників податків без 
урахування податкового 
боргу платників податків, які 
перебувають у процедурах 
банкрутства або щодо яких 
судом прийнято рішення 
(постанову) про зупинення 
провадження у справі 
(станом на кінець року),  
в тому числі: 

млн. грн. 3230,7 3414,0 3355,2 98,3 

- до державного бюджету млн. грн. 3023,5 3120,4 3068,1 98,3 

- до місцевих бюджетів млн. грн. 207,2 293,6 287,1 97,8 

 
 

Таблиця 9  
Основні показники розвитку охорони здоров’я області 

 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. до 
2019 року 

Материнська смертність 
кількість 
випадків 

2 3 0 х 

Смертність дітей до 1 року 
життя 

проміле 6,2 6,3 6,2 98,4 

Захворюваність на 
туберкульоз 

випадків 
на 100 тис. 

насел. 
47,1 45,0 44,5 98,8 

Смертність від 
туберкульозу 

випадків 
на 100 тис. 

насел. 
7,4 7,1 6,9 97,2 

Кількість ВІЛ-інфікованих, 
що перебувають на обліку 
у медзакладах на кінець 
року 

осіб 1115 1150 1175 102,2 

Кількість хворих на СНІД, 
що перебувають на обліку 
у медзакладах на кінець 
року 

осіб 424 430 435 101,2 

Кількість лікарняних ліжок 
(обл. бюджет) 

одиниць 10008 9908 9650 97,4 

в тому числі: на 10 тис. 
населення 

одиниць 72,8 72,4 72,0 99,4 

Кількість ліжок денних 
стаціонарів 

одиниць 2255 1930 1930 100,0 

в тому числі: на 10 тис. 
населення 

одиниць 16,4 14,0 14,0 100,0 
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Кількість лікарських 
амбулаторно-поліклінічних 
закладів (самостійних) без 
стоматологічних 

одиниць 200 206 210 102,0 

з них: заклади ЗПСМ одиниць 176 178 182 102,2 

 
 

Таблиця 10 
Розвиток освіти 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік.  

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік 
у відс. 
до 2019 

року 

Кількість закладів 
дошкільної освіти  

одиниць 453 458 465 101,5 

Кількість дітей у закладах 
дошкільної освіти 

тис. осіб 41,9 41,5 41,6 100,2 

Кількість закладів загальної 
середньої освіти 

одиниць 701 685 679 99,1 

Денних одиниць 696 681 676 99,3 

Вечірніх одиниць 5 4 3 75,0 

Кількість учнів у закладах 
загальної середньої освіти 

тис. осіб 155,5 158,8 159,1 100,2 

Денних тис. осіб 154,3 157,8 158,3 100,3 

Вечірніх тис. осіб 1,2 1,0 0,8 80,8 

Кількість закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти 

одиниць 19 19 19 100,0 

Кількість учнів у закладах 
професійної (професійно-
технічної) освіти 

тис. осіб 7,9 7,2 7,2 100,0 

Кількість закладів вищої 
освіти 

одиниць 40 39 39 100,0 

Кількість студентів у 
закладах вищої освіти 

тис. осіб 47,7 45,9 45,9 100,0 

Кількість інтернатних 
закладів всіх типів  

одиниць 20 17 15 88,2 

Кількість учнів в інтернатних 
закладах 

тис. осіб 3,1 2,7 2,4 88,9 

 
Таблиця 11 

Основні показники розвитку культури 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік  
у відс. 
до 2019 

року 

Кількість масових та 
універсальних бібліотек 

одиниць 754 754 740 98,1 

-у міських поселеннях одиниць 112 112 112 100,0 

-у сільській місцевості одиниць 642 642 618 96,3 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік  
у відс. 
до 2019 

року 

Книжковий фонд бібліотек 
тис. 

прим. 
8458,0 8457,0 8455,0 99,9 

Кількість читачів тис. осіб 521,7 522,0 525,0 100,5 

Кількість закладів культури 
клубного типу 

одиниць 720 720 720 100,0 

- у міських поселеннях одиниць 62 62 62 100,0 

- у сільській місцевості одиниць 658 658 658 100,0 

Музеї одиниць 26 26 26 100,0 

Кількість відвідувань музеїв тис. осіб 478,0 485,0 500,0 103,1 

Кількість театрів 
одиниць 4 5 5 100,0 

місць 1436 1436 1436 100,0 

Кількість концертних 
(філармонічних) залів 

одиниць 1 1 1 100,0 

місць 402 402 402 100,0 

Кількість шкіл початкової 
спеціалізованої мистецької 
освіти 

одиниць 59 59 59 100,0 

Кількість учнів у школах 
початкової спеціалізованої 
мистецької освіти 

осіб 11960 12122 12172 100,4 

 

Таблиця 12 

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
факт 

2020 рік, 
прогноз 

2020 
року  

у відс. до 
2019 
року 

Кількість проведених 
спортивно-масових заходів 
та кількість охопленого 
населення 

кількість 
заходів 

705 710 710 100,0 

кількість 
учасників 
(тис. осіб) 

41,0 41,2 41,2 100,0 

Кількість дітей та молоді від 
6 до 18 років, залучених до 
занять у дитячо-юнацьких 
спортивних школах, від 
кількості дітей та молоді 
цього віку, які проживають на 
відповідній території 

тис. осіб/ 
відс. 

18,4/9,5 18,5/9,5 18,5/9,5 100,0 

Стан забезпечення 
спортивними спорудами на 
1 тисячу населення 

одиниць 2,3 2,3 2,3 100,0 
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Таблиця 13 
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікув. 

2020рік, 
прогноз 

2020 рік.  
у відс. до 
2019 року 

Туристичний збір млн. грн. 3,7 6,5 7,0 123,1 

Обсяг сплачених 
суб’єктами туристичної 
діяльності (туристичними 
фірмами і закладами 
розміщення) податків до 
зведеного бюджету  

млн. грн. 60,8 80,0 90,0 112,5 

Загальна кількість туристів 
і екскурсантів 

млн. ос. 2,2 2,2 2,3 104,5 

 
Таблиця 14 

Оплата праці 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік  
у відс. 

до 2019 
року 

Середньомісячна заробітна 
плата одного штатного 
працівника  

грн. 7551 8887 10070 113,3 

Темп зростання середньо-
місячної заробітної плати 
до попереднього року 

відс. 124,3 117,7 113,3 х 

Заборгованість із виплати 
заробітної плати (на кінець 
року), всього  

тис. грн. 23115,5 36698,8 6446,6 17,6 

Темп зростання (зниження) 
заборгованості з виплати 
заробітної плати до початку 
звітного періоду 

відс. 313,8 158,5 17,6 х 

Заборгованість з виплати 
заробітної плати на 
економічно активних 
підприємствах 

тис. грн. 6319,4 14480,1 0 х 

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

відс.  361,8 229,1 х х 
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Таблиця 15 
Основні показники соціального захисту населення 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020рік, 
прогноз 

2020 рік  
у відс. 

до 2019 
року 

Надання державної соціальної допомоги: 

- сім’ям з дітьми млн. грн. 1086,08 1092,71 1361,69 124,6 

- малозабезпеченим сім’ям млн. грн. 852,16 977,88 1158,73 118,5 

- інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 

млн. грн. 286,05 450,36 534,25 118,6 

Надання житлових субсидій: 

Сума призначених 
субсидій: 

     

для відшкодування витрат 
на оплату житлово-
комунальних послуг 

млн. грн. 2058,31 2445,3 2737,38 111,9 

на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива 

млн. грн. 46,55 64,39 72,11 112,0 

Фінансування за надані пільги: 

- на житлово-комунальні 
послуги 

млн. грн. 16518,5 16836,27 18063,58 107,3 

- на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 

млн. грн. 7,9 9,21 9,87 107,2 

 
Таблиця 16 

Основні показники ринку праці 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікув. 

2020 рік, 
прогноз 

2020 рік  
у відс. до 
2019 року 

Середньорічна чисельність 
наявного населення 

тис. осіб 1375,4 1369,7 1368,9 99,9 

Безробітне населення  
(за методологією МОП) 
у віці 15-70 років 

тис. осіб 47,9 47,7 47,3 99,2 

Рівень безробіття (за 
методологією МОП), у 
відсотках до економічно 
активної групи  

відс. 7,8 7,7 7,5 97,4 

Навантаження незайнятого 
населення на 1 вакансію 

осіб 1,3 1,3 1,3 100,0 
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Таблиця 17 

Основні екологічні показники 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очік. 

2020 рік, 
прогноз 

2020рік 
у відс. 

до 2019 
року 

Викиди шкідливих речовин в 
атмосферне повітря 

тис. тонн 221,4 221,2 221,0 99,9 

Накопичено відходів 
протягом експлуатації у 
місцях видалення відходів на 
кінець року 

тис. тонн 1969,8 1967,8 1965,8 99,9 

Скиди зворотних вод у 
поверхневі водні об’єкти 

млн. м3 62,46 62,4 62,34 99,9 

Площа земель, територій та 
об’єктів природно-
заповідного фонду 

тис. га 218,9 219,1 220,6 100,7 
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Додаток 3 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2020 рік 
 

Хід виконання регіональних цільових програм 
у відповідних галузях і сферах діяльності 

 

Упродовж 2019 року в області діяло 82 регіональні цільові програми у 
відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених на 
2019 рік програм з обласного бюджету передбачено фінансування 67 програм 
на суму 594393,1 тис. грн., з яких на 01.01.2020 року (оперативні дані) частково 
профінансовано 565548,0 тис. грн. (або 95,1 відс. від запланованого). 

Кошти спрямовувались на виконання заходів програм щодо: 

підтримки малого та середнього підприємництва – 505,5 тис. грн.,  

розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності – 21,0 тис. грн.,  

енергозбереження для населення області – 141,4 тис. грн., 

енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії – 4658,4 тис. грн., 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху – 149,9 тис. грн., 

соціально-економічного і культурного розвитку – 720,9 тис. грн. 

агропромислового розвитку – 4493,0 тис. грн.,  

охорони здоров’я – 113708,4 тис. грн.,  

освіти, науки та молодіжної політики – 142411,9 тис. грн.,  

розвитку спорту – 4830,4 тис. грн.,  

культури, національностей та релігій – 16096,1 тис. грн.,  

соціального захисту населення – 38712,6 тис. грн.,  

цивільного захисту населення – 8923,6 тис. грн.,  

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю – 2209,4 тис. 
грн.,  

профілактики правопорушень, правової освіти населення – 1040,0 тис. 
грн., 

будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури – 14417,6 тис. грн.,  

міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій – 
1337,7 тис. грн.,  

охорони навколишнього природного середовища – 129233,5 тис. грн.,  

розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку – 
821,2 тис. грн., 

виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права 
на землі лісового фонду – 1139,0 тис. грн., 

розвитку місцевого самоврядування та забезпечення діяльності 
обласної ради – 68241,6 тис. грн.,  

сприяння розвитку громадянського суспільства – 197,5 тис. грн., 

приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області – 120,3 тис. грн., 

удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих 
бюджетів – 600,0 тис. грн., 

пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів – 1249,0 тис. грн., 
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управління з питань ресурсного забезпечення – 7481,8 тис. грн.,  

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування – 1600,0 тис. грн., 

забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області – 
200,0 тис. грн., 

надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил 
України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 
України, військово-патріотичне виховання молоді – 286,2 тис. гривень. 

Увесь виділений на програми фінансовий ресурс освоєний розпорядниками 
коштів у відповідності до визначених заходів та завдань програм.  
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                                                                                     Додаток 4 
до програми соціально-
економічного та культур-
ного розвитку області на 
2020 рік 

 
Перелік 

регіональних цільових програм 
з питань соціально-економічного розвитку області 

у відповідних галузях та сферах діяльності, 
які  діятимуть у 2020 році 

 

№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

1.  Програма розвитку 

науково-технічної та 

інноваційної діяльності 

області до 2020 року 

 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

Рішення  

обласної ради 

від 25.12.2015 

№ 56-2/2015 

до 2020 

року 

2.  Регіональна цільова 

програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в Іва-

но-Франківській обла-

сті на 2019-2020 роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

Рішення  

обласної ради 

від 21.09.2018 

№ 939-23/2018 

2019-2020 

роки 

3.  Програма 

енергозбереження для 

населення Івано-

Франківської області 

на 2019-2020 роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

Рішення  

обласної ради 

від 21.12.2018 

№ 1033-26/2018 

2019-2020 

роки 

4.  Цільова програма 

енергоефективності та 

розвитку сфери вироб-

ництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел 

енергії Івано-Франків-

ської області на 2016-

2020 роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

Рішення  

обласної ради 

від 10.06.2016              

№ 230-5/2016 

 

2016-2020 

роки 

5.  Обласна програма 

підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху в Івано-Франків-

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

Рішення 

обласної ради 

від 21.09.2018 

№ 940-23/2018 

2018-2020 

роки 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

ській області на 2018-

2020 роки 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

6.  Комплексна програма 

розвитку 

агропромислового 

комплексу та сільських 

територій Івано-

Франківської області 

на 2016-2020 роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 16.10.2015 

№ 1830-39/2015 

2016-2020 

роки 

7.  Програма формування 

регіональних ресурсів 

продовольчого зерна у 

Івано-Франківській 

області на період до 

2020 року 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 16.09.2011 

№ 238-9/2011 

до 2020 

року 

8.  Регіональна цільова 

програма розвитку 

овочівництва та 

переробної галузі на 

період до 2020 року 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 08.06.2012 

№ 546-15/2012 

до 2020 

року 

9.  Регіональна цільова 

програма виробництва 

екологічно чистої 

продукції на період до 

2020 року 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 20.08.2013 

№ 1029-23/2013 

до 2020 

року 

10.  Регіональна цільова 

програма розвитку 

рибництва на період 

до 2020 року 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 18.04.2013 

№ 898-21/2013 

до 2020 

року 

11.  Регіональна програма 

відтворення, поліпше-

ння, раціонального 

використання та охо-

рони лісових ресурсів 

Івано-Франківського 

обласного комуналь-

ного агролісогоспо-

дарського підприєм-

ства «Івано-Фран-

ківськоблагроліс» на 

2016-2020 роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 16.10.2015 

№ 1826-39/2015 

2016-2020 

роки 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

12.  Регіональна цільова 

програма проведення 

лабораторно-діагно-

стичних та лікуваль-

но-профілактичних 

робіт у сфері ветери-

нарної медицини в 

Івано-Франківській 

області на 2019-2020 

роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 21.09.2018 

№ 943-23/2018 

 

2019-2020 

роки 

13.  Регіональна цільова 

програма боротьби з 

карантинним бур’я-

ном – амброзією 

полинолистою в Івано-

Франківській області на 

2017-2021 роки  

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 15.09.2017 

№ 609-17/2017 

2017-2021 

роки 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

14.  Регіональна цільова 

програма заходів та 

робіт у галузі розвит-

ку земельних відно-

син в Івано-Фран-

ківській області до 

2020 року 

Головне управління 

Держгеокадастру в 

Івано-Франківській 

області 

Рішення 

обласної ради 

від 21.06.2011 

№ 202-7/2011 

 

до 2020 

року 

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

15.  Регіональна цільова 

програма підтримки 

індивідуального жит-

лового будівництва на 

селі та поліпшення 

житлово-побутових 

умов сільського насе-

лення «Власний дім» 

на 2016-2020 роки 

Обласний фонд 

підтримки 

індивідуального 

житлового 

будівництва на селі 

Рішення 

обласної ради 

від 25.12.2015 

№ 54-2/2015 

 

2016-2020 

роки 

Дністровське басейнове управління водних ресурсів 

16.  Комплексна регіо-

нальна цільова про-

грама розвитку вод-

ного 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 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

Обласне управління лісового та мисливського господарства 

17.  Обласна цільова 

програма розвитку 

лісового та мисливсь-

кого 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 

18.  Регіональна цільова 

програма «Репродук-

тивне здоров'я насе-

лення Івано-Франківсь-

кої області» на період 

до 2020 року 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 16.10.2015 

№ 1824-39/2015 

 

до 2020 

року 

 

19.  Регіональна цільова 

програма розвитку 

первинної медико-

санітарної допомоги на 

засадах сімейної 

медицини на період до 

2020 року 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 16.10.2015 

№ 1825-39/2015 

до 2020 

року 

 

20.  Регіональна цільова 

програма розвитку 

донорства крові, її 

компонентів та виго-

товлення препаратів з 

них на 2018-2020 роки 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 22.12.2017 

№ 743-19/2017 

 

2018-2020 

роки 

 

 

21.  Регіональна цільова 

програма запобігання 

та лікування серцево-

судинних та судинно-

мозкових захворювань  

на 2016-2020 роки 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 16.10.2015 

№ 1822-39/2015 

 

2016-2020 

роки 

 

22.  Комплексна програма 

«Здоров’я населення 

Прикарпаття 2013-

2020» 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 23.11.2012 

№ 717-19/2012 

2013-2020 

роки 

 

23.  Програма протидії 

захворюванню на 

туберкульоз в області 

на 2017-2020 роки 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 23.09.2016 

№ 276-9/2016 

2017-2020 

роки 



 

 

 

108 

№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

24.  Програма розвитку та 
вдосконалення служби 
екстреної (швидкої) та 
невідкладної медичної 
допомоги Івано-
Франківської області на 
2018-2022 роки 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 22.12.2017 
№ 744-19/2017 
 

2018-2022 
роки 

25.  Програма «Покра-
щення діагностики, 
лікування та профі-
лактики злоякісних 
новоутворів на 2017-
2020 роки 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 23.09.2016 
№ 277-9/2016 
 

2017-2020 
роки 

26.  Регіональна цільова 
програма з профілак-
тики та лікування раку 
грудної залози на 
2018-2020 роки 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 22.12.2017 
№ 745-19/2017 

2018-2020 
роки 

27.  Регіональна цільова 
програма лікування 
хворих на хронічний 
лімфоїдний лейкоз на 
2018-2020 роки 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 22.12.2017 
№ 746-19/2017 

2018-2020 
роки 

28.  Обласна програма 
«Розвиток паліативної 
допомоги на Прикар-
патті на 2018-2022 
роки» 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 22.12.2017 
№ 747-19/2017 

2018-2022 
роки 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

29.  Програма розвитку 
освіти Івано-Франків-
щини на 2016-2023 
роки 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 25.12.2015 
№ 42-2/2015 

2016-2023  
роки 

30.  Обласна цільова 
соціальна програма 
«Молодь Прикарпаття» 
на 2016-2020 роки 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 25.12.2015 
№ 47-2/2015 

2016-2020 
роки 

31.  Обласна цільова 
соціальна програма з 
оздоровлення та 
відпочинку дітей на 
2016-2020 роки 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 25.12.2015 
№ 48-2/2015 

2016-2020   
роки 

32.  Обласна цільова 
соціальна програма 
«Розвиток пластового 
руху Прикарпаття» на 
2018-2022 роки 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 21.09.2018 
№ 942-23/2018 
 

2018-2022 
роки 

Управління спорту облдержадміністрації 

33.  Обласна цільова Управління спорту Рішення 2017-2021 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

соціальна програма 
розвитку фізичної 
культури та спорту на 
2017-2021 роки 

облдержадміністрації обласної ради 
від 23.12.2016 
№ 404-12/2016 

роки 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

34.  Регіональна цільова 
програма соціального 
захисту і підтримки 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківсь-
кого піклування, захи-
сту їх житлових прав, 
попередження дитячої 
бездоглядності та 
безпритульності на 
2016-2020 роки 

Служба у справах 
дітей 

Рішення 
обласної ради 
від 25.12.2015 
№ 49-2/2015 

 

2016-2020 
роки 

Управління культури, національностей та релігій 

35.  Обласна програма 
«Теплий заклад 
культури Прикар-
паття» на 2016-2020 
роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 25.12.2015 
№ 46-2/2015 

2016-2020 
роки 

36.  Регіональна цільова 
програма «Культура 
Івано-Франківщини» 
на 2016-2020 роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 16.10.2015 
№ 1828-39/2015 

2016-2020 
роки 

37.  Регіональна цільова 
програма «Духовне 
життя» на 2016-2020 
роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 16.10.2015 
№ 1827-39/2015 

2016-2020 
роки 

38.  Регіональна цільова 
програма «Просвіта 
ХХІ століття» на 2017-
2021 роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 23.12.2016 
№ 403-12/2016 

2017-2021 
роки 

39.  Регіональна цільова 
програма «Відродже-
ння Галича як давньої 
столиці України» на 
2018-2021 роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 08.12.2017 
№ 684-19/2017 
 

2018-2021 
роки 

40.  Регіональна цільова 
програма «Відзначе-
ння в області 150-
річчя від дня наро-
дження Василя 
Стефаника у 2021 ро-
ці» на 2018-2021 роки 

Управління культури, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 22.06.2018 
№ 880-22/2018 
 

2018-2021 
роки 

Департамент соціальної політики облдержадміністрації 

41.  Обласна комплексна 
програма соціального 

Департамент 
соціальної політики 

Рішення 
обласної ради 

2017-2021 
роки 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

захисту населення 
Івано-Франківської 
області на 2017-2021 
роки 

облдержадміністрації від 23.12.2016 
№ 402-12/2016 
 

42.  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 

43.  Обласна програма 
підтримки сімей 
загиблих і постраж-
далих під час масових 
акцій громадського 
протесту в період з 
21 листопада 2013 ро-
ку по 21 лютого 2014 
року, учасників 
бойових дій, осіб, які 
перебувають чи 
перебували у складі 
добровольчих форму-
вань, що утворилися 
для захисту незалеж-
ності, суверенітету та 
територіальної 
цілісності України, та 
інших громадян, які 
залучалися і брали 
безпосередню участь 
в антитерористичній 
операції в районах її 
проведення  

Департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 06.06.2014 
№ 1259-28/2014 

 

постійно 

44.  Обласна програма під-
тримки осіб, які брали 
участь у бойових 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 

45.  Обласна програма 
поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці 
та виробничого 
середовища на 2019-
2023 роки 

Департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 17.05.2019 
№ 1129-28/2019 

2019-2023 
роки 

Управління  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

46.  Регіональна цільова 
програма підтримки 
книговидання на   
2016-2020 роки 
 

Управління 
інформаційної 
діяльності та комуні-
кацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 16.10.2015 
№ 1829-39/2015 

2016-2020 
роки 

Юридичний департамент облдержадміністрації 

47.  Регіональна цільова 
програма профілак-
тики правопорушень 
на 2016-2020 роки 

Юридичний 
департамент 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 10.06.2016 
№ 226-5/2016 

2016-2020 
роки 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату 
облдержадміністрації 

48.  Антикорупційна 
програма на 2017-
2020 роки 

Юридичний 
департамент 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 23.12.2016 
№ 400-12/2016 

2017-2020 
роки 

Південно – Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції  
(м. Івано-Франківськ)  

49.  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 

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 

50.  Комплексна цільова 
соціальна програма 
розвитку цивільного 
захисту Івано-Франків-
ської області на 2016-
2020 роки 

Управління з питань 
цивільного захисту 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 03.07.2015 
№ 1686-37/2015 

2016-2020 
роки 

51.  Цільова програма 
запобігання виник-
ненню надзвичайних 
ситуацій природного і 
техногенного харак-
теру та підвищення 
рівня готовності 
аварійно-рятувальної 
служби області до дій 
за призначенням на 
2016-2020 роки 

Управління з питань 
цивільного захисту 
облдержадміністрації 

Рішення 
обласної ради 
від 10.06.2016 
№ 228-5/2016 

2016-2020 
роки 

52.  Цільова програма 
протипожежного захи-
сту 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 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

Департамент  розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації  

53.  Регіональна цільова 
програма розвитку 
молодіжного житлово-
го будівництва в 
області на 2018-2022 
роки 

Департамент розвит-
ку громад та терито-
рій, дорожнього, жит-
лово-комунального 
господарства, місто-
будування та архітек-
тури облдержадміні-
страції 

Рішення 
обласної ради 
від 08.12.2017 
№ 685-19/2017 

 

2018-2022 
роки 

54.  Регіональна цільова 
програма ведення 
містобудівного 
кадастру Івано-
Франківської області на 
2020-2025 роки 

Департамент розвит-
ку громад та терито-
рій, дорожнього, жит-
лово-комунального 
господарства, місто-
будування та архітек-
тури облдержадміні-
страції 

Рішення 
обласної ради 
від 13.12.2019 
№ 1295-33/2019 

2020-2025 
роки  

55.  Регіональна цільова 

програма паспортизації 

пам’яток містобуду-

вання та архітектури 

місцевого значення 

Івано-Франківської 

області на 2016-2020 

роки 

Департамент розвит-

ку громад та терито-

рій, дорожнього, жит-

лово-комунального 

господарства, місто-

будування та архітек-

тури облдержадміні-

страції 

Рішення 

обласної ради 

від 25.12.2015 

№ 55-2/2015 

2016-2020 

роки 

56.  Регіональна цільова 

програма «Питна 

вода» на 2012-2020 

роки 

 

Департамент розвит-

ку громад та терито-

рій, дорожнього, жит-

лово-комунального 

господарства, місто-

будування та архітек-

тури облдержадміні-

страції  

Рішення 

обласної ради 

від 06.04.2012 

№ 467-13/2012 

2012-2020 

роки 

57.  Регіональна цільова 

програма зовнішнього 

освітлення селищних 

та сільських населе-

них пунктів області до 

2020 року 

Департамент розвит-

ку громад та терито-

рій, дорожнього, жит-

лово-комунального 

господарства, місто-

будування та архітек-

тури облдержадміні-

страції 

Рішення 

обласної ради 

від 25.12.2015 

№ 53-2/2015 

 

2016-2020 

роки 

58.  Регіональна програма 

будівництва, рекон-

Департамент розвит-

ку громад та терито-

Рішення 

обласної ради 

до 2020 

року 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

струкції та модерні-

зації об’єктів дорож-

ньо-транспортної 

інфраструктури Івано-

Франківської області 

до 2020 року 

рій, дорожнього, жит-

лово-комунального 

господарства, місто-

будування та архітек-

тури облдержадміні-

страції 

від 25.12.2015 

№ 52-2/2015 

59.  Програма для 

забезпечення 

виконання судових 

рішень та виконавчих 

документів на 2018-

2020 роки 

Департамент розвит-

ку громад та терито-

рій, дорожнього, жит-

лово-комунального 

господарства, місто-

будування та архітек-

тури облдержадміні-

страції 

Рішення 

обласної ради 

від 21.09.2018 

№ 944-23/2018 

2018-2020  

роки 

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 

інвестицій облдержадміністрації 

60.  Регіональна цільова 

програма сприяння 

залученню інвестицій в 

економіку Івано-Фран-

ківської області на 2016-

2020 роки 

Управління міжнарод-

ного співробітництва, 

євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

16.10.2015 

№ 1823-39/2015 

 

2016-2020 

роки 

61.  Комплексна регіональ-

на цільова програма 

розвитку туризму в 

області на 2016-2020 

роки 

Управління міжнарод-

ного співробітництва, 

євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 16.10.2015 

№ 1820-39/2015 

2016-2020 

роки 

62.  Регіональна цільова 

програма розвитку 

міжнародного співро-

бітництва області на 

2016-2020 роки 

Управління міжнарод-

ного співробітництва, 

євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 16.10.2015 

№ 1821-39/2015 

 

2016-2020 

роки 

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

63.  Обласна програма 

охорони навколиш-

нього природного 

середовища до 2020 

року 

Управління екології 

та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 25.12.2015 

№ 59-2/2015 

2016-2020 

роки 

Обласна рада 

64.  Програма розвитку 

місцевого самовряду-

вання в Івано-Франків-

Обласна рада Рішення 

обласної ради 

від 09.10.2015 

2016-2020 

роки 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

ській області на 2016-

2020 роки 

№ 1773-39/2015 

65.  Регіональна цільова 

програма сприяння 

розвитку громадянсь-

кого суспільства в Іва-

но-Франківській області 

на 2016-2020 роки 

Обласна рада Рішення 

обласної ради 

від 25.12.2015 

№ 43-2/2015 

 

2016-2020 

роки 

66.  Програма привати-

зації майна спільної 

власності терито-

ріальних громад сіл, 

селищ, міст області 

на 2019-2020 роки 

Обласна рада Рішення 

обласної ради 

від 01.03.2019 

№ 1066-27/2019 

2019-2020 

роки 

67.  Програма розвитку 

Дністровського регіо-

нального ландшафт-

ного парку на 2017-

2020 роки 

Обласна рада Рішення 

обласної ради 

від 23.09.2016                

№ 286-9/2016 

2017-2020 

роки 

68.  Програма з виконання 

робіт із землеустрою 

для забезпечення 

оформлення права на 

земельні ділянки 

спільної власності 

територіальних гро-

мад сіл, селищ, міст 

області на 2019-2020 

роки 

Обласна рада Рішення 

обласної ради 

від 21.12.2018 

№ 1036-26/2018 

2019-2020 

роки 

69.  Програма розвитку та 

оновлення матеріаль-

но-технічного забезпе-

чення ОТБ «Галичи-

на» на 2018-2022 роки 

Обласна рада Рішення 

обласної ради 

від 02.03.2018                

№ 819-20/2018 

2018-2022 

роки 

70.  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 

71.  Програма транспорт- Обласна рада Рішення 2019-2021 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

ного забезпечення 

діяльності Івано-Фран-

ківської обласної ради 

на 2019-2021 роки 

обласної ради 

від 21.12.2018 

№ 1035-26/2018 

роки 

72.  Обласна програма 

пошуку та перепохо-

вання жертв воєн, 

депортацій та репре-

сій тоталітарних 

режимів на 2019-2021 

роки 

Обласна рада Рішення 

обласної ради 

від 21.12.2018 

№ 1034-26/2018 

2019-2021 

роки 

73.  Регіональна цільова 

програма забезпе-

чення діяльності Іва-

но-Франківського 

обласного комуналь-

ного агролісогоспо-

дарського підприєм-

ства «Івано-Фран-

ківськоблагроліс» на 

2020-2024 роки 

Обласна рада Рішення 

обласної ради 

від 20.09.2019 

№ 1193-30/2019 

2020-2024 

роки 

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення 

74.  Регіональна цільова 

програма діяльності 

господарського 

підрозділу 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 

Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації 

75.  Програма забезпе-

чення 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 

76.  Регіональна цільова 

програма надання 

шефської допомоги 

військовим частинам 

Збройних Сил 

Сектор оборонної 

роботи апарату 

облдержадміністрації 

Рішення 

обласної ради 

від 22.06.2018 

№ 881-22/2018 

 

2018-2020 

роки 
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№ 
з/п 

Назва програми 
Координатор 
виконання програми 

Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін дії 
програми 

України, Національної 

гвардії України та 

Державної прикордон-

ної служби України, 

військово-патріотичне 

виховання молоді на 

2018-2020 роки 

Державний архів Івано-Франківської області 

77.  Регіональна цільова 

програма забезпе-

чення збереженості 

документів Національ-

ного 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 

 

 

 

 


