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Інформація
про виконання Програми економічного і соціального
розвитку міста за 2012 рік
Аналіз виконання Програми економічного і соціального розвитку за
2012 рік відображає стан і тенденції економічного та соціального розвитку
міста Івано-Франківська.
Спільними зусиллями влади та міської громади досягнуто ряд
позитивів в соціально-економічному розвитку міста Івано-Франківська,
підтвердженням чого є підвищення в березні 2012р. міжнародною
рейтинговою компанією "Standard & Poor's" кредитного рейтингу по
міжнародній шкалі з "В-" до "В" із прогнозом "Стабільний" та по
національній шкалі - з "uaBBB" до "uaА-" та підтвердження рейтингу міста
національним агентством "Кредит-Рейтинг" на рівні "uaBBB+" прогноз
"стабільний". Однак, 10 грудня 2012 року у зв’язку із зниженням кредитного
рейтингу України було змінено прогноз рейтингу м.Івано-Франківська,
м.Дніпропетровська та Автономної Республіки Крим на "негативний".
Слід відзначити, що вдруге за п’ять останніх років, згідно з рейтингом
журналу "Фокус", оприлюдненого в серпні 2012 року, Івано-Франківськ
очолив топ "55 найкращих міст для життя в Україні". Такі результати
отримано, перш за все, за його чистоту, розвиток ділового та інвестиційного
клімату, туристичну привабливість, науковий та освітній потенціал.
Місто Івано-Франківськ має документально оформлені поріднені
зв’язки з 22 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії,
Росії, Румунії, Білорусі, Литви, Латвії та США.
За проведену роботу в напрямі інтеграції та пропагування
європейських цінностей у квітні 2012 року місто отримало чергову нагороду
Парламентської Асамблеї Ради Європи – Почесний знак.
Вже другий рік поспіль Івано-Франківськ за ІІ категорією населених
пунктів входить у трійку переможців Всеукраїнського конкурсу "Населений
пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку": за
підсумками 2010 року став переможцем конкурсу, а в 2012 році отримав
диплом Кабінету Міністрів України ІІ ступеня.
Варто відзначити, що Радою Європи у рамках Програми обміну
кращими практиками місцевого самоврядування України визнано
найкращими практики Івано-Франківська: "Залучення інвестицій і реалізація
грантових програм" та "Тріумф" Івано-Франківська: визнання кращих
стимулює загальний розвиток".
За результатами 2012 року загальна сума надходжень до міського
бюджету (з сільськими радами) склала 866,3 млн.грн., а це на 23,4% (на 164,1
млн.грн.) більше, ніж за 2011 рік, проте планові показник з урахуванням змін
виконано на 98,2% Власних доходів загального та спеціального фондів
надійшло 464,7 млн.грн., що становило 99,5% до уточненого плану на рік та
112,4% до 2011 року.
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Однак, впродовж поточного року через зменшення фонду заробітної
плати працівникам бюджетних та банківських установ,
скорочення
чисельності працюючих на підприємствах, в установах, організаціях,
ліквідацію та перереєстрацію кількох найбільших платників податку на
доходи фізичних осіб спостерігається уповільнення в порівнянні з минулим
роком темпів росту та недосягнення рівня планового показника в сумі 15,8
млн.грн. податку на доходи фізичних осіб (за 2012 рік надійшло 294,5
млн.грн.). Так як надходження ПДФО – це, у першу чергу, легально
виплачена заробітна плата, то першочерговим завданням для належного
наповнення загального фонду міського бюджету є боротьба із тіньовою
зайнятістю. За 2012 рік міською робочою групою з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення перевірено 1210 суб’єктів
господарювання, виявлено 884 неоформлених найманих працівників. В
результаті проведеної роботи були належним чином врегульовані трудові
правовідносини з 815 неоформленими найманими працівниками. Сума
легалізованої заробітної плати становить 743,7 тис. грн.
Оскільки питома вага ПДФО у загальному фонді складає 79,6%, то
відповідно це впливає на недофінансування захищених статей.
Так, із загального фонду на 97,9 % до уточненого плану на 2012 р.
профінансовано освіту (236,6 млн.грн.), на 99,2% - охорону здоров’я (157,0
млн.грн.), на 95,7% – культуру (26,7 млн. грн.), на 97,0% - фізичну
культуру і спорт (6,5 млн.грн.).
Завдяки створенню у місті сприятливих умов для підтримки та
розвитку підприємництва, відносної стабілізації діяльності фізичних осіб –
підприємців на спрощеній системі оподаткування збільшились на 22,6
млн.грн. у порівнянні з 2011роком надходження від єдиного податку, які
склали 38 млн.грн.
Оскільки частка єдиного податку в бюджеті розвитку становить 64,6%,
то відповідно ююджет розвитку збільшився у порівнянні з минулим роком на
30,1 млн.грн. Отже, до бюджету розвитку надійшло 58,9 млн.грн. проти 28,7
млн.грн. за 2011 рік. Це дозволило збільшити капітальні вкладення в освіту, в
охорону здоров’я, культуру, житлово-комунальну сферу.
На показник надходжень до міського бюджету у 2012 р. у порівнянні з
початком року вплинуло також наявність недоїмки з платежів до місцевого
бюджету, яка склала 26,4 млн.грн.
Промисловими підприємствами основного кола міста протягом 2012
року реалізовано продукції на суму 3819,2 млн. грн. у відпускних цінах, що
складає 88,9% у порівнянні з минулим роком.
На зменшення загального обсягу реалізації продукції найбільше
вплинуло скорочення обсягів реалізації підприємствами з виробництва та
розподілення електроенергії, газу та води (на 13%), частка яких в загальному
обсязі становить 45 відсотків.
Також за підсумками роботи 2012 року спостерігається зменшення
обсягів реалізації підприємствами переробної галузі на 17%, в основному,
через спад обсягів реалізації підприємств харчової галузі, частка яких у
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загальному обсязі становить 29,8%. Основними причинами є часткова втрата
ринків збуту та суттєве зменшення кількості замовлень на продукцію,
зокрема на таких підприємствах, як: ТОВ "Імперово Фудз" (частка обсягів
реалізації підприємства у обсязі харчової промисловості становить 51%),
Івано-Франківське ОДОСП (7%), ПАТ "Івано–Франківський м'ясокомбінат"
(6,2%).
Слід відзначити, що окремі галузі переробної промисловості працювали з
нарощенням обсягів реалізації продукції. У 2012 році збільшились обсяги
реалізації продукції підприємств галузі виробництва іншої неметалевої
мінеральної продукції (150,9% в порівнянні з 2011р.), целюлозно-паперового
виробництва та видавничої діяльності (122,2%), хімічної та нафтохімічної
промисловості тощо.
Суттєво збільшили виробництво та реалізацію продукції деякі
підприємства машинобудування, зокрема, ВО "Карпати", яке в порівнянні з
2011 роком наростило обсяги випуску продукції на 56,7%, ПАТ
"Промприлад" (на 31,5%), ТОВ "Електролюкс Україна" (на 12,2%,), ТОВ
"Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед" (на 14,7%) та ін.
Завдяки тісній співпраці з підприємствами харчової промисловості в
напрямку розширення фірмової торгової мережі, торгових павільйонів, у
місті функціонують 93 фірмові торгові підприємства, де здійснюється
реалізація продукції підприємств харчової промисловості за цінами
виробника.
Разом з тим, незадовільною є ситуація з представленням продукції
місцевого виробництва в торговельних центрах міста. Так, за результатами
проведеного моніторингу було виявлено, що тільки в чотирьох з дев’яти
супермаркетів присутні товари більше восьми місцевих виробників (з
дванадцяти основних), а рівень представленості асортименту місцевої
продукції рідко коли перевищує 30%. Для активізації співпраці підприємств з
великими торговельними центрами міста планується підписати чотирьох
сторонній Меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом, обласною
державною адміністрацією, промисловими підприємствами харчової галузі
та торговельними центрами.
З метою рекламування та розширення ринків збуту продукції харчової
галузі вже традиційно проведено фестиваль "Свято хліба" та щорічну акцію
"Купуємо івано-франківське – даємо роботу івано-франківцям".
В результаті розширення виробничих потужностей, реконструкції
приміщень, впровадження новітніх технологій найбільше нових робочих
місць (840) створено на таких підприємствах як: ВО "Карпати", ТОВ
"Електролюкс Україна", "Тайко Електронікс Юкрейн ЛТД". Так, на ВО
"Карпати" в 2012 році розпочато складання електрокабельної продукції на
автомобілі марки "Мерседес", "Фольксваген", а також облаштовано дільницю
для монтажу енергоощадних світлодіодних світильників на замовлення
комунальних служб міст області та України, що дозволило створити
впродовж року близько 600 додаткових робочих місць. На ТОВ
"Електролюкс Україна" створено протягом 2012 року 100 додаткових
робочих місць, ведуться роботи з підготовки до виробництва розширеної
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номенклатури побутової техніки, зокрема, нових моделей пральних машин,
порохотягів. На ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн ЛТД" за рахунок
розширення виробничих потужностей за звітний період додатково створено
140 робочих місць.
Зовнішньоекономічна діяльність, зокрема експорт, є тим двигуном,
який вносить найбільший вклад у розвиток економіки. Саме тому
підприємства міста з кожним роком все більше орієнтуються не тільки на
внутрішні, а й на зовнішні ринки. Про це свідчить ріст за результатами 2012
року на 8,1% обсягів експорту товарів у порівнянні з минулим роком, які в
абсолютному значенні склали 192,8 млн.дол.США. В позитивну сторону
змінилася і структура експортних поставок, основу складали машини,
обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (51,3% обсягів
експорту), продукти тваринного походження (15%), продукція хімічної та
пов’язаних з нею галузей (9%), шкури (6,7%). Найбільші експортні поставки
з обласного центру здійснювалися до Російської Федерації (20,2% обсягів
експорту), Румунії (17,8%), Чехії (12,7%), Йорданії (9,9%), Польщі (6,7%),
Італії (5%).
Обсяги імпорту за 2012 рік зросли на 9,4% у порівнянні з минулим
роком і склали 227,2 млн.дол.США. На провідних позиціях в структурі
імпорту товарів знаходилися машини, обладнання та механізми,
електротехнічне обладнання (39,1% обсягів імпорту), полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них (25,1%), текстильні матеріали та текстильні
вироби (7,1%).
Для покращення ситуації в зовнішньоекономічній діяльності потрібно
експортоорієнтованим підприємствам міста більше інвестувати в
модернізацію виробництва та у впровадження новітніх технологій для
підвищення конкурентоспроможності своєї продукції.
Результатом
сприяння
інвестиційно-інноваційній
діяльності
підприємств стало залучення в економіку міста за 9 місяців 2012 року 15,4
млн. доларів США прямих іноземних інвестицій.
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку міста прямих
іноземних інвестицій станом на 01.10.2012 року склав 214,9 млн.дол.США.
Привабливими, і це дуже важливо для економічного розвитку міста,
для іноземних інвесторів були підприємства промисловості, в які спрямовано
170,8 млн.дол. (79,5%).
В місті активно ведеться робота в напрямку супроводу та сприяння
реалізації нових важливих інвестиційних проектів. Здійснюється підготовча
робота з питань створення в м. Івано-Франківську індустріальних парків у
відповідності до чинного законодавства.
У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу суттєво
змінилися умови здійснення підприємницької діяльності на спрощеній
системі оподаткування, обліку та звітності. Зокрема, відбувся поділ суб’єктів
господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку

9

та звітності, на шість груп платників єдиного податку, встановлено ставки
єдиного податку для кожної з груп платників податку, передбачено
можливість ПДВ-реєстрації тощо. Як результат, спостерігається позитивна
динаміка в державній реєстрації фізичних осіб-підприємців та зменшення
кількості юридичних осіб. Так, протягом 2012 року в місті було
зареєстровано 317 юридичних осіб, що на 105 менше аналогічного показника
2011 року. Кількість фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих протягом
минулого року, склала 1072, що на 9,2% більше показника за 2011 року.
Станом на 01.01.2013 року на території Івано-Франківської міської
ради зареєстровано 27,3 тис. суб’єктів підприємницької діяльності. З них 10,2
тис. є юридичними особами, серед яких 2,8 тис. діючі малі підприємства, та
понад 17 тисяч - фізичні особи-підприємці.
Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи, стабілізації
зайнятості здійснюється комплекс заходів для безробітних, які бажають
започаткувати власну справу. В результаті зареєстрували підприємницьку
діяльність та отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для
зайняття підприємницькою діяльністю 71 особа з числа безробітних.
В Івано-Франківську успішно працює Центр обслуговування
платників податків, яким видано в 2012 році понад 27 тисяч довідок,
свідоцтв, патентів та інших дозвільних документів, 9 тис. громадян отримали
облікові картки платника податків, надано 20 тис. податкових консультацій
платникам податків.
Дозвільно-погоджувальна діяльність на території Івано-Франківської
міської ради протягом 2012 року здійснювалась Центром надання
адміністративних послуг (ЦНАП) В середньому на день ЦНАП обслуговує
250-300 громадян. За 2012 рік до Центру звернулося 67650 громадян.
Враховуючи
потреби
суб’єктів
господарювання
в
отриманні
адміністративних послуг, актуальним є покращення якості їх надання. Тому з
квітня 2012р. впроваджено електронну систему регулювання чергою, завдяки
якій скоротилася в середньому на 15% тривалість процедури отримання
адміністративної послуги.
З жовтня 2012 року Центр надання адміністративних послуг
впровадив ще одну інновацію - реєстрацію на прийом через мережу
Інтернет.
В 2012 році ЦНАП як учасник розпочав реалізацію наступних проектів:
- "Підтримка розвитку е-врядування в Івано-Франківській області" за
підтримки програми співробітництва з розвитку і гуманітарної допомоги
Міністерства закордонних справ Естонії та Агентства міжнародного
співробітництва у сфері розвитку Уряду Швеції. Проект передбачає низку
заходів для покращення доступу громадян міста до електронних послуг,
здійснення таких конкретних кроків у просуванні електронного врядування в
нашому місті, як електронна система управління документами,
геоінфосистема, структура інтероперабельності, центр обслуговування
телефонних дзвінків (call-центр).
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- "Покращення надання адміністративних послуг населенню
транскордонних регіонів шляхом створення мережі Центрів надання
адміністративних послуг і розвитку співпраці між Луцьким та ІваноФранківським центрами надання адміністративних послуг та Люблінським
бюро обслуговування мешканців" в рамках Програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. Метою проекту є
створення транскордонної мережі центрів надання адміністративних послуг,
підвищення якості та ефективності надання послуг Луцьким ЦНАП, ІваноФранківським ЦНАП та Люблінським БОМ, удосконалення надання
адміністративних послуг нерезидентам.
- "Створення регіональної мережі ЦНАП як ефективного інструменту у
застосуванні інноваційних рішень з надання адміністративних послуг
населенню" за підтримки Європейської комісії. Мета проекту: посилення
спроможностей та потенціалу регіональних/районних центрів надання
адміністративних послуг в Івано-Франківській області задля забезпечення
чесного, ефективного та прозорого надання адміністративних послуг
населенню; поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в
Україні.
У 2012р. в м.Івано-Франківську підприємствами обласного центру
виконано будівельних робіт на суму 577,6 млн.грн., що в порівняних цінах на
3,6% менше, ніж за попередній рік. Підприємства, що здійснюють
будівництво будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі робіт склала
81,1%, досягли зростання обсягів проти рівня 2011р. на 11,4%. Проте, обсяги
будівельних робіт, виконані підприємствами з установлення інженерного
устаткування будівель та споруд, склали 63,5% до обсягів будівництва за
2011р., з підготовки будівельних ділянок – 32,1%.
Івано-Франківськ зберігає першість серед окремих обласних центрів
України з аналогічною чисельністю населення щодо обсягу введеного в
експлуатацію житла у розрахунку на 10 тисяч населення (5464,6 кв.м). У
2012 році на території Івано-Франківської міської ради введено в
експлуатацію 209,5 тис кв. м загальної площі житла, що на 87,7 тис.кв.м (на
29,5%) менше, ніж у 2011 році. Збільшилось будівництво житла у сільській
місцевості на 47% (63,5 тис.кв.м - обсяги введення індивідуального житла у
2012р), однак зменшилось на 47,5% будівництво багатоквартирного житла у
місті (146 тис.кв.м).
В порівнянні з 2000 роком загальна вартість спожитих енергоносіїв, в
зв’язку з ростом тарифів, зросла більш, ніж в 10 раз. Зросла також і доля
оплати за енергоносії у видатках загального фонду міського бюджету з 4,1%
у 2003р. до 6,23% у 2012р.
З метою зменшення споживання теплової енергії реалізуються заходи
проекту "Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м.
Івано-Франківська" за рахунок коштів міського бюджету та кредиту НЕФКО
з трьохвідсотковою річною ставкою. Це перший проект в Україні, який
фінансується НЕФКО. В 2012 році отримано 2 транші кредиту в сумі 2699,8
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тис.грн. Завершено комплекс робіт із впровадження енергозберігаючих
заходів у дошкільному навчальному закладі №12 і загальноосвітніх школах
№3 та №10. Продовжуються роботи ще в шістьох закладах: дошкільних
навчальних закладах №№10, 14, 28 і загальноосвітніх школах №№19, 21, 23.
З метою продовження співпраці з міжнародними організаціями місто
також приймає участь у реалізації заходів проектів USAID "Реформа
міського теплозабезпечення в Україні" та Асоціації європейських
муніципалітетів "Energie-cites" MODEL-CIUDAD. Продовжується співпраця
з Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) в
рамках проекту "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" (MFSI).
Для отримання фінансування в 2012-2013 роках з державного
бюджету, на виконання Державної цільової економічної програми
енергоефективності на 2010-2015 роки, в Національне агентство України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
надано чотири проекти (впровадження технологій теплових насосів,
електроакумуляційного опалення, когенерації) загальною вартістю 6,9
млн.грн.
На виконання підписаної міським головою Угоди мерів розробляється
проект Плану сталого енергетичного розвитку міста Івано-Франківська до
2020 року. Ведеться робота з розрахунку базового кадастру викидів СО2
усіма учасниками господарської діяльності та споживачами енергоносіїв в
межах міста.
Івано-Франківськ - єдиний обласний центр в Україні, який повністю
ліквідував житлово-експлуатаційні організації. Сьогодні в місті створено
"Єдиний розрахунковий центр" (ЄРЦ), який виступає головною компанією і
керує житловим фондом, що перебуває на його балансі, забезпечує належну
експлуатацію та утримання майна. ЄРЦ приведено тарифи на послуги з
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у відповідність до
чинного законодавства, розподілено функції виконавця та замовника послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
За участі співвласників будинків в 2012 році вдалося розв’язати
багаторічні проблеми комфорту та безпеки проживання в багатьох будинках.
Загальна вартість робіт, проведених у 2012 році становить 6,4 млн. грн.
Дольова участь мешканців складає близько 2 млн.грн., які сплачуються
рівними частками упродовж терміну від кількох місяців до року, одночасно з
поточними платежами за утримання будинку. Завершені або перебувають на
завершальній стадії 152 об’єкти. Зокрема, у звітному періоді на умовах
співфінансування відремонтовано 28 дахів, 55 під’їздів, у 42 будинках були
реконструйовані підвальні розгалуження інженерних мереж та стояки
трубопроводів, шість будинків утеплено. Крім того, в десяти будинках
проведено реконструкцію електричних мереж. Виключно власним коштом
ЄРЦ продовжується встановлення енергозберігаючих світильників у
під’їздах багатоповерхових будинків, виконано значний перелік робіт із
ремонту теплових вводів на будинки.
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Крім того, триває робота щодо залучення структур приватної власності з
надання послуг по утриманню житла. У липні 2012 року затверджено тарифи
для п’яти таких суб’єктів господарювання, які обслуговують, в основному,
новобудови.
У 2012 році на утримання, експлуатацію та капітальний ремонт
автомобільних доріг профінансовано 25,7 млн.грн. Проводились роботи з
капітального ремонту вул. Т.Шевченка за кошти державного бюджету
(субвенція 10 млн.грн.), виділені у зв’язку із відзначенням 350-річчя
заснування міста, освоєно 2966,8 тис.грн.
За фінансової участі проекту Європейського Союзу "Покращення
навколишнього середовища в м. Івано-Франківську шляхом застосування
екологічно безпечних технологій управління побутовими відходами з
використанням досвіду Бая Маре, Марамуреш (Румунія)" побудовано 94
контейнерних майданчиків, придбано 460 контейнерів для сміття,
автомобіль-саморозвантажувальний, прибирально-підмітальний автомо-біль,
шість контейнерів для збору та транспортування великогабаритних ТПВ.
В липні 2012 року завершено реконструкцію каптажованого джерела
на вул.Ленкавського в рамках реалізації проекту ПРООН та компанії «КокаКоли» - «Кожна краплина має значення» за співфінансування з міського
бюджету.
Показник роздрібного товарообороту, який опосередковано свідчить
про рівень реальних доходів населення міста, залишається в ІваноФранківську значно вищим за середнє значення по країні, зокрема, за
підсумками 2012 року цей показник перевищував загальноукраїнське
значення в 1,7 рази, загальнообласне значення – в 2 рази (в ІваноФранківську оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу склав
29870 грн., по Україні – 17654,3 грн., по Івано-Франківській області – 14640
грн.).
Впродовж поточного року збереглася позитивна динаміка темпів росту
загального обсягу продажу споживчих товарів. Загальний обсяг продажу
споживчих товарів (за розрахунковими даними) у 2012 р. склав 7508,7
млн.грн. і у порівнянні з 2011р. збільшився на 12,4%.
За 2012 рік торговельна мережа міста збільшилась на 21 підприємство
торгівлі, 14 підприємств ресторанного господарства та 8 підприємств
побутового обслуговування населення. Створено додатково 772 робочих
місць (в 2011 році – 561 робоче місце).
Впродовж останніх 10 років у Івано-Франківську, на відміну від
демографічної ситуації по Україні, спостерігалась позитивна динаміка
чисельності наявного населення, яка забезпечувалась переважно за рахунок
природного приросту. Станом на 1 грудня 2012 року на території міської
ради проживало 242,9 тис. осіб, чисельність мешканців збільшилась на 1098
осіб. Такі зміни відбулись за рахунок природного (на 506 осіб) та
міграційного (на 592 особи) приростів.
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Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
2012 році зросла у порівнянні з початком року на 12,2% і склала 2533 грн.
Негативним явищем в економіці міста є наявність значної
заборгованості із виплати заробітної плати. Так, загальна сума невиплаченої
заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях (враховуючи
підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) м.ІваноФранківська станом на 01.01.2013 року становила 7,4 млн.грн., що на 43,7%
більше, ніж на початок 2012 року. Слід зазначити, що більшу частину боргу
(56,2%) становить сума заборгованості із виплати заробітної плати на
економічно активних підприємствах, а 36% - на підприємствах-банкрутах
(ПП "Фірма "Спіка", Прикарпатському державному підприємству
"Спецгеологорозвідка", УВШБМ та ін.).
У порівнянні з початком 2012 року станом на 01.01.2013р. збільшилась
на 93,1% заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних
підприємствах і становила 4,16 млн.грн. Найбільшими серед них: ДП "ІваноФранківський котельно-зварювальний завод" – 1,1 млн.грн. (припинено
провадження у справі про банкрутство і переведенням в категорію
економічно активних підприємств), Філія "Спілловер. Шкіряний завод" – 2,3
млн.грн., ВАТ "Пресмаш" – 542,7 тис.грн. Керівників даних підприємств
зобов’язано спрямовувати кошти від реалізації продукції, в першу чергу, на
оплату праці працівникам.
Станом на 01.01.2013 року на обліку в Івано-Франківському міському
центрі зайнятості перебувало 2799 безробітних, рівень зареєстрованого
безробіття в місті склав 1,75 відс. проти 1,60 відс. (по Івано-Франківській
області рівень безробіття станом на 01.01.2013р. склав 1,9%, по Україні –
1,8%). На ріст рівня безробіття в місті у деякій мірі вплинуло набрання
чинності з 29 жовтня 2011 року постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 №1080, якою внесено зміни до Порядку реєстрації, перереєстрації
та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, щодо
надання особам можливості бути зареєстрованими як такі, що шукають
роботу, та безробітні і отримувати соціальні послуги у будь-якому центрі
зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування.
Як і в більшості регіонах України, в Івано-Франківську впродовж 2012
року збільшилось навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію). Так,
станом на 1 січня 2013 р. на 1 вакансію у місті претендувало 25 осіб, що
шукали роботу, проти 15 осіб у 2011р., у середньому по Україні
претендувало 11 осіб проти 8 осіб у 2011р., по Івано-Франківській області –
52 особи проти 39 осіб.
Значною проблемою є невідповідність попиту на робочу силу та її
пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі. Так, значно перевищує
потреба над пропозицією по професіях: водії автотранспортних засобів,
кухар. В той же час спостерігається велике навантаження на одну вакансію
на посаду економіста, юриста, спеціаліста у сфері туризму, бухгалтера.
Крім того, підбір роботи та укомплектування вакансій ускладнює те,
що роботодавці висувають підвищені вимоги до якості професійної
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підготовки кадрів, їх досвіду роботи і, в той же час, пропонують мінімальний
рівень оплати праці, навіть висококваліфікованим працівникам.
Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці
та забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою проводилась
професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
безробітних. В 2012 року до професійного навчання було залучено 1314
осіб, з яких 840 осіб працевлаштовано.
Важливу роль у забезпеченні зайнятості населення відіграє створення
нових робочих місць. Протягом звітного періоду за рахунок всіх джерел
фінансування введено в дію 7821 робоче місце, що на 853 робочих місця
більше, ніж у минулому році, шляхом надання дотацій роботодавцям
працевлаштовано 450 безробітних.
Особлива увага приділяється працевлаштуванню молоді, яка отримала
вищу або професійно-технічну освіту. Протягом 2012 року в міському центрі
зайнятості зареєструвалось 558 випускників навчальних закладів, 236
випускників отримали своє перше робоче місце, в тому числі за рахунок
надання дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття працевлаштовано 67
осіб і 36 осіб - за рахунок надання дотації роботодавцям з державного
бюджету для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійнотехнічну освіту, першим робочим місцем.
Для створення позитивного іміджу Івано-Франківська через просування
туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку
туристичних послуг,
постійно ведеться рекламна кампанія, зокрема
випущено буклет і компакт-диск з відеофільмом "12 причин відвідати ІваноФранківськ". Встановлено на залізничному вокзалі карто-схему історичних
пам’ятних місць міста та області. Підготовлено до друку українськоанглійський туристичний путівник "Івано-Франківськ – столиця
Прикарпаття" з детальною картосхемою та історією міста.
В рамках святкування 350-річчя від дня заснування міста проведено Х
ювілейний фестиваль "Свято ковалів" - один з найбільших ковальських
фестів у Східній Європі та виставку-ярмарку декоративно-прикладного
мистецтва майстрів Прикарпаття.
На території міста Івано-Франківська функціонує 91 СПД в галузі
туризму, серед них 16 туроператорів та 75 туристичних агенції, які надали
туристичні послуги понад 20 тисячам туристів та понад 10 тисячам
екскурсантів. У місті налічується більше 30 готелів та мотелів, спроможних
розмістити понад 1300 туристів щоденно. У туристичній галузі працює
близько 500 осіб. Суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у
галузі туризму, сплачено до міського бюджету податку на доходи фізичних
осіб близько 1 млн.грн., туристичного збору – 104,8 тис. грн.
Проводилась активна робота щодо залучення додаткових коштів у
розвиток туристичної інфраструктури. Так, в рамках реалізації проекту
"Безпечне та дружнє середовище для майбутніх поколінь" британської
міжнародної організації "Життєдайні громади" проведено еко-мандрівку
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"Карпатська Саламандра 2012", метою якої було збереження Карпат від
засмічення пластиком та похідним сміттям, на міському сміттєзвалищі у селі
Рибне спільно з волонтерами та активістами Молодіжного виконкому було
посаджено близько 1000 саджанців енергетичної верби.
Розпочато
впровадження
проектів:
міжнародної
організації
"Життєдайні громади" "Два замість чотирьох: велопроходці у міських
джунглях", який передбачає розвиток велосипедної інфраструктури у
міському парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка та навколо міського
озера; "Спільна мережа співпраці у сфері культури та соціального розвитку
міст польсько-українського кордону" в рамках транскордонної програми
Польща-Білорусь-Україна з містом Жешув (Польща).
Слід зазначити, що місто Івано-Франківськ взяло участь у фіналі
конкурсу британської міжнародної організації "Життєдайні громади" в
номінації "Загальний досвід", який відбувся в місті Аль Айн (ОАЕ).
В місті відсутня заборгованість з виплати соціальних допомог та з
виплати субсидій. Так, на обліку перебуває 16387 одержувачів допомог,
призначених відповідно до діючого законодавства, виплачено протягом 2012
року 163,2 млн.грн. Крім того, з міського бюджету надано надбавок до пенсій
42 воякам ОУН-УПА на суму 244,2 тис.грн., 15 сім’ям загиблих в
Афганістані на суму 90,1 тис.грн. Також з міського бюджету надано
компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг 532 реабілітованим на
суму 866,8 тис.грн., 177 інвалідам зору 1-ї групи на суму 282,5 тис.грн., 42
ветеранам ОУН-УПА на суму 124,2 тис.грн., 15 сім’ям загиблих в
Афганістані – 27,7 тис.грн. Призначено субсидії 6074 сім’ям на суму 11,8
млн.грн.
За рахунок різних джерел фінансування продовжувалась модернізація
лікувально-профілактичних закладів міста. Придбано один із найпотужніших
діагностичних апаратів – динамічний волюметричний комп’ютерний
томограф. Таких апаратів в Україні є лише два, другий в м.Києві. Вартість
комп’ютерного томографу – 19,9 млн.грн. Також із міського бюджету було
виділено 380 тис.грн. на проведення ремонтних робіт приміщення, у якому й
встановили новітнє обладнання.
З початку 2012р. у відділенні малоінвазивних методів діагностики та
лікування ЦМКЛ розпочала роботу унікальна програма, яка стосується
лікування гострих інфарктів міокарда методом балонної ангіопластики і
стентування. За 2012р. проведено 532 коронарографій, зроблено 245
стентувань коронарних артерій, в тому числі 148 – пацієнтам з гострим
інфарктом міокарду.
Створено і впроваджено комп’ютерну програму "Скринінг патології
шийки матки".
У 2012 р. продовжувалась роботу щодо зміцнення матеріальнотехнічної бази лікувально-профілактичних закладів. За рахунок різних
джерел фінансування придбано діагностичної і лікувальної апаратури,
обладнання та устаткування на суму 70,5 тис.грн.
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Хоча в невеликій мірі, але продовжувались роботи з реконструкції
приміщень в лікувально-профілактичних закладах міста.
В приміщенні міської дитячої клінічної лікарні після реконструкції
відкрито басейн для заняття дітей лікувальним плаванням. В міській
клінічній лікарні №1 за кошти міського бюджету проведено капітальний
ремонт приміщення та встановлено нову електричну дезкамеру, яка
відповідає сучасним вимогам.
В освітній галузі впродовж останніх років зберігається тенденція до
зростання мережі за рахунок збільшення кількості учнів у 1-4-х класах. Так, у
порівнянні з минулим навчальним роком кількість 1-4-х класів у школах
міста збільшилася на 18 (на 485 учнів).
У 37 комп’ютерних класах 33-х загальноосвітніх навчальних закладів
використовується 409 комп’ютерів. Однак, у зв’язку із поступовим
впровадженням вивчення інформатики з 2-го класу мережа комп’ютерних
класів потребує розширення.
Упродовж 2012 року продовжувалась активна міжнародна співпраця.
Понад 30 дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
міста мали 36 партнерів в Польщі, Литві, Німеччині та Франції, з якими
здійснювались спільні міжнародні заходи.
Упродовж останніх років простежується тенденція до збільшення
контингенту дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади: у 2009р. – 6,9
тис. дітей, 2010р. – 7,3 тис. дітей, 2011р. – 7,5 тис. дітей, 2012 р. – 8 тис.
дітей. Проведена значна робота щодо розширення мережі дошкільних
навчальних закладів у місті, оскільки черга на влаштування дітей в ДНЗ міста
залишається (748 дітей віком від 3 до 6-ти років). Відкрито дошкільні групи в
трьох школах-садках, навчально-реабілітаційному центрі, приватній школі
"Перша ластівка" та при Угорницькій школі-інтернат. З вересня 2012 року
відкрито 7 дошкільних груп на 163 дитини. Проводяться ремонтні роботи в
ДНЗ №17 "Ромашка" (5 груп на 145 дітей).
Ведеться будівництво дошкільних навчальних закладів в с.Вовчинцях
та с.Угорники, реконструкція адмінбудинку в ДНЗ у с.Хриплин. Виготовлено
проектно-кошторисну
документацію
для
будівництва
дошкільних
навчальних закладів в районі "Хіміків-Тролейбусна" і "Каскад", в
с.Микитинці. Проводяться роботи по проектуванню дитячого садка в
с.Крихівці з вимогами стандарту "Пасивний будинок".
Для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно
до освітніх вимог населення, спрощення процедури та вільного доступу до
інформації про облік дітей до поступлення у дошкільні заклади затверджено
Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до
поступлення у дошкільні навчальні заклади міста.
В місті реалізовується програма "Освіта", яка складається з ряду
проектів, значна кількість яких передбачає покращення матеріальнотехнічної та навчально-методичної бази закладів освіти.
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В місті проведено ряд культурно-мистецьких заходів як місцевого, так і
Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Мистецькі колективи міста
протягом року взяли участь у всеукраїнських конкурсах, міжнародних та
обласних фестивалях, інших заходах, які відбувалися в Івано-Франківську,
Івано-Франківській області, в інших областях України, а також за кордоном,
зокрема в: Сербії, Республіці Польща, Чеській Республіці, Словаччині.
До 350-річчя Івано-Франківська у травні проведено IV Міжнародний
етнографічно-фольклорний фестиваль "Родослав". Втретє в місті проведено
загальноміський культурно-мистецький проект "Маестро", в якому взяли
участь кращі педагогічні працівники шкіл естетичного виховання міста.
Міська централізована бібліотечна система стала переможцем конкурсу
в рамках Проекту партнерської програми IREX, USAID та Міністерства
культури і туризму України за підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс
«Бібліоміст», завдяки чому чотири міські бібліотеки обладнані 15 новими
комп’ютерами з доступом до Інтернету, тощо на загальну суму близько 200
тис.грн. Також проект «На зближення. Три культури, одна Європа –
співпраця публічних культурних закладів, громадських організацій та
аніматорів культури», став переможцем конкурсу програм транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки. Завдяки цьому
протягом 2013 року Центральний Народний дім та Муніципальний Центр
дозвілля будуть оснащені новітньою аудіо- та освітлювальною апаратурою,
музичними інструментами, буде організовано цілий ряд культурномистецьких заходів як в Україні, так і в Польщі. На виконання заходів даного
проекту Євросоюзом будуть виділені кошти в сумі 143,9 тис. євро, що
складає близько 1,5 млн.грн.
З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури міста
проведено ремонтні роботи на загальну суму 723,1 тис.грн., а саме:
капітальний ремонт приміщень ДМШ №3, дитячої художньої школи,
краєзнавчого відділу міської центральної бібліотеки, міської центральної
бібліотеки, Центрального Народного дому; електромереж ДМШ №2.
Продовжувались роботи з будівництва будинку культури в с.Вовчинець.
Також проведено ремонтні роботи в бібліотеках-філіях №1, 6 та міській
центральній бібліотеці.
За рахунок фонду економічного та соціального розвитку міста
придбано матеріальних цінностей на суму 727,9 тис.грн., фонду на виконання
звернень депутатів та доручень виборців освоєно кошти в сумі 97,4 тис.грн.
на покращення матеріально-технічної бази закладів та установ культури
міста.
В Івано-Франківську підписана угода з Польщею про створення Центру
польської культури.
Молодь бере активну участь у громадському житті рідного міста. В
місті функціонує 31 молодіжна громадська організація. При виконавчому
комітеті діє Молодіжна рада, до складу якої входять лідери всіх міських
молодіжних громадських організацій міста, Молодіжного міськвиконкому та
Студентської ради при міському голові. За кошти міського бюджету
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забезпечено постійне проживання в міському соціально-реабілітаційному
центрі матері та дитини "Містечко милосердя Святого Миколая" і надання
комплексної допомоги 50 дітям та матерям з дітьми.
В місті діє міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями "Дивосвіт", де на денному
стаціонарі перебуває 38 молодих осіб. Завдяки працетерапії вони мають
можливість жити повноцінним життям та розширювати свої творчі здібності,
набути комунікативні навички, налагодити змістовне дозвілля.
З метою соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності
та безпритульності, забезпечення захисту прав дітей прийнято міську
програму реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2015 роки.
В місті функціонують 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких
займаються 5635 учнів, що становить 28% від загальної кількості учнівської
молоді міста.
З міського бюджету надавалась фінансова допомога провідним
спортивним клубам та організаціям міста на загальну суму 315,8 тис.грн.
Впродовж звітного періоду проведено 106 спортивно-масових заходів
серед різних верств населення, в яких взяли участь понад 16 тисяч мешканців
міста: Різдвяні рухливі ігри серед дітей дошкільного віку, спартакіаду серед
молодіжних громадських організацій, міжнародні змагання з легкої атлетики
"Прикарпатська зима", Х відкритий турнір з гімнастики "Зірки Прикарпаття",
Олімпійський день бігу, Ярмарок Спорту тощо.
В І півріччі 2012 року здано в експлуатацію відреконструйований
спортивний зал №2 для ігрових видів спорту
КП "Муніципальний
фізкультурно-оздоровчий
центр",
проведено
капітальний
ремонт
спортивного майданчика з встановленням синтетичного покриття, що
знаходиться на вул.Симоненка, 13. В 2012 році встановлено спортивний
майданчик з синтетичним покриттям (42х24 м) в коледжі фізичного
виховання по вул.Мазепи, 142а, антивандальні майданчики в с.Крихівці та на
вул.Івасюка.
Зведені основні показники економічного і соціального розвитку міста
Івано-Франківська за 2011 і 2012 роки наведено в додатку 1.
Інформація про виконання пріоритетних завдань керівництва
виконавчого комітету міської ради щодо соціально-економічного розвитку м.
Івано-Франківська за 2012 рік наведена в додатку 1, основні показники
економічного та соціального розвитку міста Івано-Франківська за 2010-2012
роки наведено в додатку 2.
Начальник управління економічного
та інтеграційного розвитку

Богдан Білик
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Додаток 1
до інформації про виконання
програми економічного і
соціального розвитку міста
Івано-Франківська за 2012 рік
Виконання пріоритетних завдань
керівництва виконавчого комітету міської ради
щодо соціально-економічного розвитку м. Івано-Франківська
за 2012 рік
1. Реалізація заходів з підготовки до святкування на державному рівні 350річчя з Дня заснування міста Івано-Франківська.
5 квітня 2012 року на засіданні виконавчого комітету розглядалося
питання про хід виконання заходів з підготовки до відзначення 350-річчя
заснування м.Івано-Франківська. Прийнято відповідне рішення МВК №202.
5-6 травня на високому рівні Івано-Франківськ відзначив 350-річчя з
дня заснування.
Участь у святкових заходах взяли 29 офіційних делегацій з Польщі,
Литви, Латвії, Росії, Грузії, США, Чехії, Румунії, Угорщини.
Загалом до 350-ліття Івано-Франківська впродовж двох тижнів
проведено 55 заходів. Серед них, зокрема, четвертий міжнародний
фольклорний фестиваль етнографічних регіонів України «Родослав», десятий
міжнародний фестиваль "Свято ковалів", перший міжнародний дитячий
фестиваль мистецтв "Вогні Ратуші", спільний концерт Олега Скрипки та
віртуоза-скрипаля Василя Попадюка.
Подарунком для міста стало присвоєння Парламентською асамблеєю
ради Європи Почесного знаку Європи.
Національним банком України випущено пам’ятні монети "350 років
м.Івано-Франківську" номіналом 10 грн. із срібла і номіналом 5 грн. із
нейзильберу.
7 травня 2012 року Укрпошта введено в обіг поштову марку "350 років.
Івано-Франківськ. Станіславів" та проведено спецпогашення "Перший день".
Номінал марки №1191 – 2,00 грн. Тираж марки становить 170 тисяч
примірників.
До 350-річчя міста облаштовано сквер поблизу Ратуші на вулиці
Вірменській та встановлено пам’ятний знак першій українській церкві
Святого Воскресіння у скверику біля площі Ринок. Відкрито
відреставрований бастіон Станіславської фортеці тощо.
З державного бюджету у 2012 році передбачено на капітальний ремонт
вул.Т.Шевченка 10 млн.грн., освоєно 2966,779 тис.грн., решту 7033,221
тис.грн. повернуто в державний бюджет.
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2. Проведення робіт з інвентаризації земель міста Івано-Франківська
відповідно до міської Програми проведення інвентаризації земель міста
Івано-Франківська.
Рішенням XLIV сесії міської ради п’ятого демократичного скликання
від 30.07.2009 року затверджено Програму проведення інвентаризації земель
міста Івано-Франківська.
На виконання даної програми управлінням земельних відносин
укладено договір №211-2009р. з державним підприємством "Карпатське
підприємство геодезії, картографії та кадастру" на створення проектнорозвідувальної продукції проведення інвентаризації частини земель міста
Івано-Франківська по вул. С.Бандери на суму 99 477, 25 грн. В січні 2012
року дані роботи завершено та профінансовано в повному обсязі.
Управлінням земельних відносин придбано програму Digital, яка дає
можливість обробки даних інвентаризації в електронному вигляді одночасно
на 5 робочих місцях.
З метою продовження робіт по інвентаризації земель м. ІваноФранківська, на виконання яких міським бюджетом на 2012 рік було
передбачено 400 тис. грн. Управлінням земельних відносин 2 серпня 2012
року проведено тендер, переможцем визнано Державне підприємство
"Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру", з яким укладено
договір на виконання даних робіт.
Проте рішенням сесії міської ради від 06.09.2012р. № 837-29 "Про
внесення змін до рішення 18 сесії міської ради від 30.12.2011р. "Про міський
бюджет на 2012 рік" кошти на інвентаризацію земель міста були зняті, в
результаті чого укладений договір про виконання робіт з інвентаризації не
був зареєстрований в структурному підрозділі Державного казначейства
України.
3. Будівництво магістральної автодороги вул. Івасюка – річка Бистриця
Солотвинська (міст) - с. Клузів - Галицьке шосе відповідно до Угоди
щодо регіонального розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом
Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів від 15.09.2011р. №1839-р.
Для здійснення спільного заходу з будівництва автотранспортної
магістралі через р. Бистриця Солотвинська Угодою передбачено
співфінансування з державного та місцевих бюджетів.
З міського бюджету в 2011 році профінансовано 892,3 тис.грн. на
виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту "Магістральна
автодорога - вул. Івасюка - р.Бистриця Солотвинська (міст) - с.Клузів Галицьке шосе". ПКД перебуває на експертизі в ДП "Укрдержекспертиза".
В бюджеті розвитку Івано-Франківської міської ради на 2012 рік на
виконання цих робіт були передбачені кошти в сумі 980 тис. грн., з яких
профінансовано 410 тис.грн. для погашення кредиторської заборгованості.
1 березня 2012р. укладено угоду на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки під будівництво магістральної
автодороги на території Клузівської, Угринівської, Ямницької сільських рад
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Тисменицького р-ну, м.Івано-Франківська та Вовчинецької сільської ради
Івано-Франківської міської ради. В 2012 році фінансування робіт,
передбачених угодою, не проводилось.
У 2011-2012 роках з державного бюджету фінансування робіт,
передбачених Угодою, не проводилось. У зв’язку з цим, на ім’я Прем’єр –
міністра України М.Я.Азарова головою ОДА Вишиванюком М.В. направлено
листа від 03.04.2012р. №380/0/2-12/01-028 з проханням дати доручення
Укравтодору вирішити питання щодо виділення в 2012 році з державного
бюджету коштів у сумі 32,0 млн.грн. для початку будівництва магістральної
автодороги. Всього з державного бюджету затверджено Угодою 99,5 млн.грн.
4. Розширення мережі дошкільних закладів, зокрема:
- будівництво дитячого садка в мікрорайоні №4 на вул. ХіміківТролейбусна та с.Вовчинці;
Завершено проектування дитячого садка в мікрорайоні №4 на вул.
Хіміків-Тролейбусна.
Триває будівництво дитячого садочка на 150 місць в с.Вовчинець. У
2012 році отримано і освоєно в повному обсязі субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій в сумі 1 млн.грн.,
співфінансування з сільського бюджету становить 994 тис.грн. Введення в
експлуатацію ДНЗ планується в ІІІ кварталі 2013 року.
- проведення реконструкції дитячого садка на вул. Вовчинецькій, 210;
По об’єкту "Реконструкція дитячого садка по вул.Вовчинецькій, 210"
завершені основні будівельно-монтажні роботи та споруджені зовнішні
інженерні мережі, завершено опоряджувальні роботи внутрішніх приміщень
та фасаду, профінансовано 6,02 млн.грн. В січні 2013р. введено в
експлуатацію І пусковий комплекс даного закладу.
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво
дитячих садків в селах Микитинці, Угорники, Крихівці.
Завершено проектування ДНЗ в с.Микитинці та Угорники. В 2012 році
профінансовано відповідно 189,99 тис.грн. та 125,52 тис.грн. Відповідно до
поданих заявок, будівництво закладу в с.Угорники включено в перелік
об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 3,5 млн.грн.
На завершенні проектування дитячого садка в с.Крихівці з вимогами
стандарту "Пасивний будинок". В 2012 році профінансовано 103,76 тис.грн.
5. Продовження реалізації енергозберігаючих проектів:
"Розвиток
міської
інфраструктури"
на
КП
"ІваноФранкіськводоекотехпром" (кредит Світового банку);
Угодою між КП "Івано-Франківськводоекотехпром" та Світовим
банком передбачено надання кредиту в сумі 10935 тис. дол. США. Обсяг
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отриманих коштів КП "Івано-Франківськводоекотехпром" станом на
01.01.2013р. складає 1868,25 тис.дол.США. Обсяг відсотків за
обслуговування боргу, повернений Світовому банку, станом на 01.01.2013р.
складає 13,06 тис. дол. США.
- "Модернізація системи централізованого теплопостачання на 4-х
котельнях міста" ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (кредит ЄБРР
та грант від Уряду Швеції );
ДМП "Івано-Франківськтеплокомуенерго" планує залучити кошти
кредиту ЄБРР після того, як буде проведено тендер по проекту
"Реконструкція та модернізація системи теплопостачання міста ІваноФранківська".
- в дев’яти навчальних закладах в рамках проекту "Підвищення
енергоефективності в будівлях навчальних закладів м.Івано-Франківська"
(кредит Скандинавської Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО).
Загальний обсяг інвестицій на реалізацію Проекту складав 3 602 926
грн. за розрахунками, наведеними в бізнес-плані 2010 року. Однак, внаслідок
зростання цін на товари та послуги через закономірний вплив інфляційних
процесів, що відбуваються в Україні, розрахункова очікувана вартість
Проекту складає 4807 595 грн. Обсяг очікуваної чистої економії коштів 1 542 402 грн., термін окупності Проекту - 3,1 роки.
В 2012 році отримано два транші кредиту в сумі 2699,8 тис.грн.
Завершено комплекс робіт із впровадження енергозберігаючих заходів у
дошкільному навчальному закладі №12 і загальноосвітніх школах №3 та 10.
Продовжуються роботи ще в чотирьох закладах: дошкільних навчальних
закладах №№10, 14, 28 і загальноосвітній школі №19.
Виготовлено ПКД та експертизу на проведення капітальних ремонтів в
ЗШ №21 та №23. Загальна вартість виконаних робіт в цих закладах за 2012р
склала 2466,5 тис. грн.
6. Реалізація житлово-комунальної реформи міста відповідно до
Комплексної програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства м.Івано-Франківська на 2011-2015 роки "Реформи, порядок,
розвиток".
Івано-Франківськ - єдиний обласний центр в Україні, який повністю
ліквідував житлово-експлуатаційні організації. Сьогодні в місті створено
"Єдиний розрахунковий центр" (ЄРЦ), який виступає головною компанією і
керує житловим фондом, що перебуває на його балансі, забезпечує належну
експлуатацію та утримання майна. ЄРЦ приведено тарифи на послуги з
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у відповідність до
чинного законодавства, розподілено функції виконавця та замовника послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Загальна вартість робіт, проведених станом 01.01. 2013 року становить
6,4 млн. грн. Дольова участь мешканців складає близько 2 млн. грн., які
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сплачуються рівними частками упродовж терміну від кількох місяців до
року, одночасно з поточними платежами за утримання будинку. Станом на
01.01.2013р. завершені або перебувають на завершальній стадії 152 об’єкти.
Зокрема, цьогоріч на умовах співфінансування відремонтовано 28 дахів, в
тому числі, 55 під’їздів, у 42 будинках були реконструйовані підвальні
розгалуження інженерних мереж та стояки трубопроводів, шість будинків
утеплено. Крім того, в десяти будинках проведено реконструкцію
електричних мереж. Виключно власним коштом ЄРЦ продовжується
встановлення енергозберігаючих світильників у під’їздах багатоповерхових
будинків, виконано значний перелік робіт із ремонту теплових вводів на
будинки.
Крім того, триває робота щодо залучення структур приватної власності
з надання послуг по утриманню житла. 10 липня поточного року затверджено
тарифи для п’яти таких суб’єктів господарювання, які обслуговують, в
основному, новобудови.

Начальник управління економічного
та інтеграційного розвитку

Богдан Білик

24

Додаток 2
до інформації про виконання
програми економічного і
соціального розвитку міста
Івано-Франківська за 2012 рік
Основні показники економічного і соціального розвитку м.Івано-Франківська
за 2010-2012 роки
2010р.

2011р.

2012р.

%
2012р до
2011р.

Надходження податків, зборів та
інших обов’язкових платежів до
зведеного бюджету, тис.грн.,
з них:

1 372 430,4

2 337 976,2

2 166 098,6

92,7

доходи державного бюджету,
тис.грн.

1 010 745,8

1 924 544,0

1 698 044,8

88,2

доходи міського бюджету (без
трансфертів з держбюджету),
тис.грн.

361 684,6

413 432,2

465 006,6

112,5

доходи загального фонду (без
трансфертів), тис.грн.

311 498,2

347 455,6

369 976,7

106,5

з них: доходи, що враховуються
при визначенні міжбюджетних
трансфертів (кошик І), тис.грн.

258 450,4

278 649,6

295 072,1

105,9

доходи спеціального фонду,
тис.грн.

50 186,5

65 976,5

95 029,9

144,0

з них: обсяг бюджету розвитку
міського бюджету, тис.грн.

17 530,5

28 736,5

58 851,1

204,8

4,8

7,0

12,7

х

Видатки міського бюджету,
тис.грн., всього

608 470,8

689 798,9

850 358,7

123,3

у т.ч. трансферти, тис.грн.

180 972,2

290 222,5

400 448,2

138,0

Податковий борг за податковими
зобов’язаннями платників
податків по податках і зборах
(обов’язкових платежах) до
зведеного бюджету (станом на
кінець року), тис.грн., у т.ч.:

109 257,8

110 662,3

84 837,7

76,7

до державного бюджету, тис.грн.

97 364,6

93 094,0

65 807,0

70,7

Показники

в т.ч.:

Питома вага бюджету розвитку у
загальному обсязі міського
бюджету, %
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до місцевих бюджетів, тис.грн.

11 893,2

17 568,3

19 030,7

108,3

Обсяг реалізованої промислової
продукції у діючих цінах,
млрд.грн.

3,0

4,3

3,8

88,9

Обсяг капітальних інвестицій за
рахунок усіх джерел
фінансування, млрд.грн.

1,4

1,28

1,2*

х

Обсяг прямих іноземних
інвестицій з наростаючим
підсумком, млн.дол.США

113,7

199,2

214,9*

х

Обсяг експорту, млн.дол.США

150,1

178,2

192,8

108,1

Обсяг імпорту, млн.дол.США

242,4

207,7

227,2

109,4

Введення в експлуатацію житла,
тис.кв.м

202,7

297,2

209,5

70,5

Середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника, грн

1 981

2 258

2 533

112,2

Заборгованість із виплати
заробітної плати, всього, тис.грн.

2 918,1

5 148,1

7 397,5

143,7

Заборгованість з виплати
заробітної плати на економічно
активних підприємствах, тис.грн.

1 420,2

2 153,8

4 158,3

193,1

Середньорічна чисельність
наявного населення, тис.осіб

240,6

241,4

243,7

101

Рівень зареєстрованого
безробіття, %

1,34

1,6

1,75

х

Кількість створених нових
робочих місць в усіх сферах
економічної діяльності

7 191

6 968

7 821

112,3

Начальник управління економічного
та інтеграційного розвитку

Богдан Білик

