На Прикарпатті триває розробка
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року
В області триває робота щодо формування Плану заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до
2020 року. З цією метою прийнято розпорядження обласної державної
адміністрації від 25.07.2017 року №418 «Про створення робочої групи з
координації розробки проекту Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року».
Попередній План заходів з реалізації Стратегії був розроблений на 20152017 роки. Строк його виконання добігає кінця, що й визначає потребу
розробити новий план на наступні три роки. Плану заходів з реалізації у 20182020 роках Стратегії розробляється на виконання Закону України «Про засади
державної регіональної політики» та є стратегічно важливим для розвитку
Івано-Франківської області.
Ключовим етапом розробки Плану заходів є збір проектних пропозицій,
їх аналіз та відбір робочою групою. За результатами відбору буде сформовано
каталог проектних карток, який буде включено до проекту Плану заходів.
Запрошуємо громадські організації, представників бізнесу, підприємців,
науковців, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади та
усіх зацікавлених мешканців нашої області взяти участь у формуванні Плану
заходів.
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-

Проекти обов’язково повинні відповідати таким критеріям:
бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди;
отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична
або юридична особа;
термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2018 − 2020 роки);
відповідати стратегічним і операційним цілям та заходам Стратегії
розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (додаються);
реалізація проекту дасть можливість покращити стан соціальноекономічного розвитку всієї області (проект локального характеру може
бути відібраний тільки у разі якщо він охоплює декілька районів області
або містить інноваційну складову);
наявність людської та технічної спроможності для реалізації проекту;
проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.

Проектну пропозицію (заповнені форми та коротке обґрунтування
доцільності реалізації проекту) має бути надіслано не пізніше 1 вересня 2017
року на ел. адресу 674@industry.gov.if.ua з поміткою «До Плану заходів з
реалізації Стратегії» або на м. Івано-Франківськ, вул. вул. М. Грушевського, 21,
м. Івано-Франківськ, 76004, департамент економічного розвитку, промисловості
та інфраструктури облдержадміністрації.
Телефон для довідок: 55-81-23.

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ
до Плану реалізації Стратегії
розвитку Івано-Франківської області на період 2018 - 2020 роки
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:
Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку Івано-Франківської області, якого стосується
проектна ідея.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст використовуючи настільки мало слів
наскільки це можливо.

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

Територія на яку проект
матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від
реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто,
внаслідок реалізації проекту.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі
«завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають
чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д.
Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

2018

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет,
державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

2019

2020

Разом

Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку Івано-Франківської
області на період до 2020 року
Стратегічні
цілі

Операційні цілі

4. Розвиток людського капіталу

3. Розвиток сільських територій

2. Розвиток
туристичнорекреаційної сфери

1. Стійкий розвиток економіки

1.1. Стимулювання
залучення інвестицій
1.2. Стимулювання
розвитку малого та
середнього бізнесу
1.3. Забезпечення
енергоефективності
1.4. Удосконалення
управління
регіональним
розвитком
1.5. Забезпечення
екологічної безпеки
регіону

2.1. Підвищення
туристичнорекреаційного
потенціалу
2.2. Маркетинг
туристичного
потенціалу
3.1. Збільшення
доданої вартості
сільськогосподарської
продукції
3.2. Розвиток
сільських територій та
периферії навколо
малих міст

4.1. Підвищення
адаптивності
населення до потреб
ринку праці
4.2. Підвищення
обізнаності та
соціальної активності
жителів краю

Завдання
1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів
1.1.2. Формування позитивного інвестиційного іміджу регіону
1.1.3. Підвищення якості інвестиційного супроводу
1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
1.2.2. Зміцнення інноваційного потенціалу виробників
1.2.3. Підтримка конкурентоспроможності МСБ
1.3.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
1.3.2. Підтримка альтернативної енергетики
1.4.1. Формування ефективної системи управління регіоном
1.4.2. Покращення інструментів взаємодії громад для спільного
вирішення проблем
1.4.3. Покращення інструментів просторового планування
1.4.4. Підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій
водопровідно-каналізаційного господарства УЖКГ
1.5.1. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних екологічних
ситуацій
1.5.2. Зменшення негативного впливу на довкілля промислових та
житлово-комунальних об’єктів
1.5.3. Розвиток екомережі та збереження біорізноманіття
1.5.4. Збереження навколишнього природного середовища.
2.1.1. Створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів
2.1.2. Розвиток курортно-рекреаційних зон
2.1.3. Розвиток спортивно-туристичної інфраструктури
2.1.4. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого
туризму
2.2.1. Просування і реклама місцевих туристичних продуктів
2.2.2. Підтримка регіонального туристичного маркетингу
3.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення
високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г
продукції
3.1.2. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва
продуктів харчування
3.1.3. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту
3.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі
3.2.2. Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільських
територіях
3.2.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в
сільській місцевості
3.2.4 Сприяння самозайнятості у сільській, зокрема у гірській
місцевості
3.2.5. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
3.2.6. Забезпечення якісною питною водою сільських населених
пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання УЖКГ
4.1.1. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов
регіонального ринку праці
4.1.2. Покращення підготовки кадрів для потреб регіональної
економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя
4.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді
4.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів краю до
вирішення місцевих проблем
4.2.3. Підвищення екологічної культури населення
4.2.4. Забезпечення гострих потреб охорони здоров’я та формування
здорового способу життя
4.2.5. Збереження регіональних традицій та розвиток української
культури
4.2.6. Підвищення творчого потенціалу жителів краю

