
Проводиться в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» 

                                                                                                                                 проект 
Навчальний візит на тему  

«Досвід Івано-Франківська у реалізації стратегії розвитку міста»  
в рамках загальнонаціональної програми обмінних  візитів для посадових осіб органів 

місцевого самоврядування «Маршрути успіхів» 
 

ПРОГРАМА 
24-25 квітня 2018 року 

24 квітня 
 

 

зранку  Прибуття до Івано-Франківська. Поселення в готелі «Надія»  
(вул. Незалежності, 40) 
Сніданок у готелі 
 

10.00 – 10.25 Переїзд до Івано-Франківської міської ради (вул. Грушевського, 21) 
10.25 – 11.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава 

 
11.00 – 13.00 Засідання (зал засідань Івано-Франківської міської ради, 2 поверх) 

Модерує Андрій Лис, 
заступник керуючого справами – начальник управління організаційно-

інформаційної роботи та контролю  
11.00 – 11.15 Відкриття та привітання 

Руслан Марцінків, 
Івано-Франківський міський голова 

Юрій Стефанчук, 
Виконавчий директор Івано-Франківського РВ АМУ 

Олександра Змієвець,   
координатор з питань комунікацій АМУ 

11.15 – 11.40 Організація роботи зі стратегічного планування міста Івано-Франківська  
Богдан Білик, 

заступник Івано-Франківського міського голови 
11.40 – 12.05 Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 

Богдан Білик, 
заступник Івано-Франківського міського голови 

12.05 – 12.45 Місто комфортного проживання, розвиненої та доступної інфраструктури 
Михайло Смушак, 

директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 
Назар Рогів, 

начальник управління інфраструктурної політики ДЖКПіП 
 

12.45 – 13.15 
 
 

13.15 – 13.35 

Місто відкритої влади та сучасного управління 
Андрій Чайківський,  

начальник відділу програмного та комп'ютерного забезпечення  
Загальне обговорення 
 

13.35 – 13.55 Переїзд до готелю «Надія» (вул. Незалежності, 40) 
14.00 – 14.45 Обід у готелі 

 
14.45 – 18.00 Огляд об’єктів 
14.45 – 15.10 Переїзд до парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка (вул. Чорновіла, 126) 
15.10 – 15.50 Парк ім. Тараса Шевченка – головний туристично-культурний осередок міста Івано-

Франківська 
Руслана Василюк, 

Директор КП «Центр розвитку міста та рекреації 
 



15.50 – 16.10 Переїзд до Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська  
(вул. Незалежності, 9) 

16.10 – 16.50 Функціонування Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська. 
Використання електронних сервісів задля доступності послуг та розвитку 
територіальних громад 

Богдан Питель,  
начальник управління адміністративних послуг  

16.50 – 17.50 Огляд інфраструктурних об’єктів міста Івано-Франківська  
Володимир Устинський, 

заступник начальника управління економічного та інтеграційного розвитку  
 

17.50 – 18.00 Перехід до готелю «Надія» (вул. Незалежності, 40) 
18.00 – 19.00 Вечеря у готелі 

 

25 квітня 
 

 

8.00 – 9.40 Сніданок у готелі 
Звільнення номерів 
 

9.40 – 10.00 Переїзд до Івано-Франківської міської ради (вул. Грушевського, 21) 
10.00 – 11.00 Засідання (зал засідань Івано-Франківської міської ради, 2 поверх) 

Модерує Андрій Лис, 
заступник керуючого справами – начальник управління організаційно-

інформаційної роботи та контролю  
10.00 – 11.00 Місто якісної освіти, медицини та різноформатного культурного середовища 

 Ігор Смаль, 
Директор департаменту освіти та науки 

Марія Бойко, 
Начальник управління охорони здоров’я 

Віталій Матешко, 
Директор департаменту молодіжної політики та спорту 

 
11.00 – 11.30 Загальне обговорення 
11.30 – 11.45 Кава-брейк 

 
11.45 – 13.30 Огляд об’єктів  
11.45 – 12.05 Переїзд до Центральної міської клінічної лікарні (вул. Гетьмана Мазепи, 114) 
12.05 – 12.35 Ознайомлення з роботою Центральної міської клінічної лікарні. Досвід підвищення 

якості надання медичних послуг 
Володимир Вовчук, 

заступник головного лікаря Центральної міської клінічної лікарні 
 

12.35 – 12.50 Переїзд до наукового містечка «Нова енергія» (вул.Карпатська, 15) 
12.50 – 13.30 Наукове містечко «Нова енергія» – сучасна освітня платформа для дослідження та 

вивчення новітніх інновацій, технологій та наукових розробок  
Володимир Устинський, 

заступник начальника управління економічного 
 та інтеграційного розвитку міста 

13.30 – 13.45 Підведення підсумків навчального візиту 
Модерує Олександра Змієвець, 

координатор з питань комунікацій АМУ 
 

13.45 – 14.00 Переїзд до готелю «Надія» (вул. Незалежності, 40) 
14.00 – 14.30 Обід у готелі, від’їзд учасників 

 


