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1.Керівники виконавчих та представницьких органів влади міста. 
 

Голова Коломийської міської ради – Слюзар Ігор Богданович.  
Народився 11.08.1962 року. Освіта вища, у 1984 році закінчив Львівський 

політехнічний інститут за спеціальністю електропривод та автоматизація  

промислових   установок   (інженер-електрик).   На  посаді міського голови з 19 

листопада 2010 року. Веде питання: фінансів, податкової та контрольно-

ревізійної роботи, кадрової політики, забезпечення законності, прав і свобод 

громадян, міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, цивільного захисту 

населення, інвестиційної політики, оборонної та мобілізаційної роботи. 

Секретар міської ради – Жупанський Любомир Стпанович.  
Народився 13.06.1973 року. Освіта повна вища‚ магістр‚ Кам”янець-

Подільський державний університет‚ 2006р.‚ педагогіка і методика середньої 

освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) (магістр педагогічної освіти‚ 

викладач фізичного виховання). На посаді секретаря ради з 13 листопада 2015 

року. Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд 

ради.  Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, 

організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень 

ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, 

підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності. За 

дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій 

міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій. 

Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень. Організовує за 

дорученням міської ради відповідно до законодавства заходи, пов’язані з 

підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади 

і місцевого самоврядування. 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради – Коцюр Сергій Петрович.  

Народився 05.03.1981 року. Освіта базова вища‚ бакалавр, Коломийський 

економіко-правовий коледж, Київський Національний торгово-економічний 

університет‚ 2000р.‚ правознавство (юрист). На посаді першого заступника 

міського голови з 16 листопада 2015 року. Веде питання: соціально-

економічного розвитку, промисловості, регуляторно-дозвільної політики і 

підприємництва, праці та соціального захисту населення, охорони праці, 

пенсійного забезпечення, стратегічного планування розвитку міста, туризму, 

статистики, місцевих програм, виставково-ярмаркової діяльності, бюджетної, 

податкової, цінової та сімейної і гендерної політики, банківської справи, 

державного страхування, зайнятості населення, торговельного і побутового 

обслуговування населення, внесків до фонду соціально-економічного розвитку 

міста, енергоефективності та енергозбереження, надання адміністративних 

послуг, надзвичайних ситуацій та правоохоронної діяльності, інформаційної 

політики та зв’язків з громадськістю. 

Заступник  міського  голови  з  питань  діяльності виконавчих органів 

ради – Бойцан Володимир Васильович.  
Народився 11.04.1970 року. Освіта вища (старий термін)‚ Чернівецький 

державний університет‚ 1994р.‚ історія (історик‚ викладач історії). На посаді 
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заступника  міського  голови  з  12 листопада 2015 року. Веде питання освіти, 

культури і туризму, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, молодіжної та 

гендерної політики, взаємодії з засобами масової інформації, громадськими 

організаціями і політичними партіями. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради – Дячук Олег Дмитрович.  
Народився 04.03.1976 року. Освіта повна вища‚ спеціаліст‚ Міжнародний 

інститут лінгвістики і права (м. Київ)‚ 2000р.‚ правознавство (юрист). На посаді 

заступника міського голови з 12 листопада 2015 року.  Веде питання: 

будівництва, містобудування, архітектури, використання та охорони земель. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради – Федорук Богдан Миколайович.  
Народився 25.09.1987 року. Освіта неповна вища‚ молодший спеціаліст‚ 

Коломийський політехнічний коледж‚ 2008р.‚ технологія деревообробки (технік 

технолог). На посаді заступника міського голови з 11 листопада 2015 року.  Веде 

питання: житлово-комунального та дорожнього господарства, охорони 

навколишнього природного середовища, енергозабезпечення, зв'язку, управління 

майном, приватизації житла, транспорту. 

Керуючий справами виконкому міської ради – Кухтар Тарас 

Миронович.                                                                                                                    
Народився 08.08.1984 року. Освіта повна вища‚ Львівський регіональний 

інститут державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України‚ 2011р.‚ спеціальність - державне управління (магістр 

державного управління);Повна вища‚ Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича‚ 2006р.‚ спеціальність - радіотехніка (магістр радіотехніки). 

На посаді заступника міського голови з 24 січня 2015 року. Веде питання: 

організаційної, кадрової, аналітичної роботи, кадрового резерву, навчання та 

підвищення кваліфікації кадрів, матеріально-технічного забезпечення 

виконавчого комітету, підготовки та проведення засідань виконавчого комітету, 

семінарів, сприяння у проведенні виборів та референдумів, контролю, перевірки 

й організації виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського 

голови, особистого прийому громадян, організації діловодства у виконавчих 

органах міської ради, контролю за підготовкою, проходженням і виконанням 

службових документів та звернень громадян, архівної справи, забезпечення 

ведення Державного реєстру виборців. 
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2.Загальна характеристика міста .  
 Коломия - місто обласного підпорядкування, розташоване на південному 

заході України, в південно-східній частині Івано-Франківської області, на лівому 

березі ріки Прут (ліва притока Дунаю), на Передкарпатській височинній фізико-

географічній області та Зовнішніх Карпатах. Площа міста   41,1 кв.км.  Коломия  

по  периметру міської зони межує  із Коломийським районом. Довжина міських 

кордонів становить близько 35 кілометрів, у тому числі  по ріці  Прут - 8,5 км. 

Основна річка - Прут. В межах міста в неї впадають  річки Пістинька, 

Коломийка, Радилівка, Косачівка, Чорний потік та інші. Коломия має 

налагоджений зв’язок  (залізничний, автомобільний) з іншими містами України і 

закордоном. Місто знаходиться на відстані  55 км   по   залізничній   та   60,3 км    

по   шосейній   дорозі   від   обласного центру м. Івано-Франківська,  на   відстані 

240 км   від м. Львова  та  610 км -  від  столиці України м. Києва.  

 

Населення (осіб):  

- чисельність наявного населення, всього (станом на 01.01.2015 року) – 

 61,2 тис.осіб  

 

Демографічна ситуація (за  11  місяців 2015 року) 

- народилося - 527 осіб 

- померло - 601 осіб 

  Природне скорочення склав 45 особи. 

 

  

 

Площа (кв.км.)                                           41,1 

Кількість населення             61,210 тис.осіб 

Відстань до обласного центру  60,3 км 

Загальна протяжність доріг міста         797,7 км 
 

 

Адреса Коломийської міської ради: 
пр. М. Грушевського, 6, м. Коломия,  78203; 

Код, телефони 8-03433-5-07-60,    факс 8-03433-5-08-23; 

e-mail:  tower.ko@ukr.net   
 

mailto:info@1551.gov.ua
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3.Основні показники соціально-економічного розвитку міста. 

Протягом 2017 року міська рада  проводила свою роботу послідовно і 

конструктивно, виходячи із інтересів територіальних громад та визначених 

пріоритетів.  

У здійсненні повноважень в галузі соціально-економічного розвитку 

міська рада взаємодіяла з органами місцевого самоврядування, керівниками 

підприємств, установ,  громадськими організаціями. 

   Впродовж року забезпечено виконання міських цільових програм. 

Станом на 01.01.2018 року  перелік  програм, виконання яких було передбачено 

у 2017 році, налічував 59 цільових програм  у відповідних  сферах діяльності. 57 

цільових програм потребували фінансування. Програми було фінансовано з 

місцевого та обласного бюджетів. 

За підсумками  2017 року одним із основних завдань роботи міста  було 

забезпечення  позитивних структурних зрушень в економіці міста шляхом  

стабілізації роботи  промислових  підприємств. Промисловий потенціал міста 

нараховує 34 підприємства основного кола та представлений 9 галузями 

промисловості. У галузі промисловості за січень - грудень 2017 року 

підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг), без 

ПДВ та акцизу 458,90  мільйонів гривень, що на 59 % більше, ніж за відповідний 

43% займає продукція підприємств харчової та переробної промисловості, 19% – 

з виробництва інших неметалевих мінеральних виробів, 13% - легка 

промисловість. На інші галузі припадає 25%. 

З метою виконання  запланованих у звітному році  надходжень до 

бюджетів усіх рівнів працювала комісія  з питань погашення  заборгованості  із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,  стипендій та інших 

соціальних виплат, яка провела  1 комісій з легалізації  заробітної плати,  

заслухала 2 керівників підприємств,  які виплачували  заробітну плату у розмірі 

нижче  мінімального та 4 фізичних осіб – підприємців, яким доручили вишукати 

резерви та погасити заборгованість по заробітній платі та сплаті податків до 

бюджету, підняти рівень заробітної плати. 

Найбільшу частку, а саме, 60,4 відсотків в загальному фонді складає  

податок на доходи фізичних осіб.  Його за звітний період до бюджету надійшло  

в сумі 133471116 грн., що становить 104,9 відсотків до запланованих, або з 

перевиконанням на  6250142 грн.   

Основними та найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб 

є: 

 Військова частина 26615035 – 42908,4 тис. грн.; 

 ПАТ «Укрзалізниця» –  20339,5 тис. грн.; 

 Управління освіти Коломийської міської ради – 19071,9 тис. грн.; 

 АТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" – 5394,3 тис. 

грн.; 

 ТОВ « ТЕНМАРК» – 4946,9 тис. грн. 

Податку на прибуток  підприємств та  фінансових установ  комунальної 

власності надійшло  100933  грн.  при запланованих  100000 грн., або з 

перевиконанням на  933 грн.  
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Не менш вагому частку в загальному фонді  складає акцизний податок з 

вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) фактично поступило в 

сумі 2586640грн., що становить 81,2 відсотки до запланованих, або з 

недовиконанням на 599637 грн.; 

та акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) надійшло в сумі 9944728 грн., що становить 84,9 відсотки до 

запланованих, або з недовиконанням на 1762677 грн. 

Крім того, поступили кошти, що передаються (отримуються), як 

компенсація із загального фонду державного бюджету за ввезеного на митну 

територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування в сумі 

1666470 грн. 

Акцизного податку з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів надійшло до бюджету на суму 14109494 грн. при 

запланованих 14177032 грн., що склало 99,5  або з недовиконанням на  67538 

грн. 

 Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 46951927 грн. 

при запланованих 46312283 грн., що склало 101,4 відсотків, або з 

перевиконанням на  639644грн. з них :  

- податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки, сплаченого 

фізичними та  юридичними особами, які є  власниками об’єктів  житлової 

нерухомості надійшло 759587  грн. при запланованих 732333 грн., або з 

перевиконанням на  27254 грн.; 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого 

фізичними та  юридичними особами , які є  власниками об’єктів  

нежитлової нерухомості надійшло 3933810 грн. при запланованих 3771896 

грн., або з перевиконанням на  161914 грн.; 

- земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло 7290445 грн.  

при запланованих 7217853 грн., або з перевиконанням на  72592 грн.; 

- орендної плати з фізичних та юридичних осіб надійшло  11275389  грн.  

при запланованих  11054717 грн., або з перевиконанням на  220672 грн.; 

- транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло 278612 

грн. при запланованих  278612 грн., з виконанням на  100 відсотків;  

- збору за місця для паркування транспортних засобів  надійшло 326489 грн.  

при запланованих 290390 грн., з перевиконанням на 36099 грн.; 

- туристичного збору  надійшло 17186 грн.  при запланованих  16687 грн., 

або з перевиконанням на  499 грн.; 

- єдиного податку надійшло 23083192 грн.  при запланованих  22949795  

грн., або з перевиконанням на 133397 грн. 

 Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об'єднань, що вилучається до бюджету,  надійшло 51837 грн.  при 

запланованих  51840 грн., з виконанням на  100 відсотків.; 

 Інших надходжень надійшло  103164  грн.  при запланованих  16438 грн., з 

недовиконанням на 86726 грн.; 

 Адміністративних штрафів надійшло 189881 грн.  при запланованих 

161041 грн., або з перевиконанням на  28840 грн.;  



 8 

Адміністративних штрафів та інші санкцій за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів поступило 

до міського бюджету в сумі 141000 грн. при запланованих 141000 грн. з 

виконання на 100 відстків.; 

 Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців громадських формувань надійшло 137360 грн. 

при запланованих 140366 грн., або з недовиконанням на 3006 грн.; 

 Плати за надання  інших адміністративних послуг  надійшло  4877890 грн. 

при уточненому плані 4725490 грн., що склало 103,2 відсотків  або з 

перевиконанням на  152400 грн.; 

 Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 1700341 грн., при уточненому плані 

1721942 грн.,  або з недовиконанням на 21601 грн.; 

Плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 

юридичних осіб, та фізичних осіб – підприємців, та громадських формувань, а 

також плата за надання інших платних послуг надійшло 7680 грн. при плані 9680 

грн., з недовиконанням на 2000 грн.;  

 Надходження від орендної плати  за користування  цілісним  комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  надійшло  539260 грн. 

при уточненому плані  520490 грн. , що склало 103,6 відсотки , або з 

перевиконанням  на  18770 грн.; 

 Державного мита надійшло  348616 грн., при плані 369293 грн. або з 

недовиконанням  на  20677грн. 

 Базової дотацій  з Державного бюджету одержано в сумі 8976900  грн.,  

при плані 8976900 грн., що складає 100,0  відсотків до  річного плану; 

Субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

державної допомоги дітям, надання пільг і субсидій населенню по оплаті 

житлово-комунальних послуг, на виплату допомоги сім’ям з дітьми, на надання 

пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, на пільговий 

проїзд окремих категорій громадян, на утримання дітей – сиріт, на медичне 

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на здійснення заходів  щодо соціально - економічного  розвитку 

окремих територій, субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився  на початок 

бюджетного періоду, на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній 

операцїії, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, освітньої 

та медичної  субвенції одержано на суму 365063552 грн. при уточненому плані – 

367907700 грн., що склало 99,2 відсотків.  

 Доходів до спеціального фонду міського бюджету надійшло на суму 

28741987 грн. при запланованих уточненим планом 31071183 грн. що склало 

92,5 відсотків  або з недовиконанням  на  2329196  грн. , в тому числі по доходах 

спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло 21279729 грн., що 
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становить 90,1 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 2329196 грн. 

З них до бюджету розвитку у звітному році надійшло 13519823 грн. при 

запланованих  16058918 грн., або з недовиконанням на  2539095 грн., що склало 

84,2 відсотки до запланованих в тому числі:    

- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

надійшло 3191809 грн. при уточненому плані 3037145 грн., що становить 

105,1 відсотків до запланованих; 

- коштів від відчуження майна , що належать Автономній Республіці Крим 

та майна , що  перебуває в комунальній власності надійшло 8532246 грн. 

при уточненому плані 8491033 грн., що становить 100,5 відсотків до 

запланованих ; 

- коштів від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського 

призначення до розмежування земель державної та комунальної власності 

надійшло 1795768 грн. при уточненому плані 4530740 грн.,    що становить 

39,6 відсотки до запланованих або з недовиконанням на 2734972 грн. 

Екологічного податку при запланованих 115000 грн., надійшло 134508 

грн., що становить 117,0 відсотки до запланованих або з перевиконанням на 

19508 грн. 

Власних надходжень бюджетних установ при запланованих 7068070 грн., 

надійшло 7186770 грн., що становить 101,7 відсотки до запланованих або з 

перевиконанням на 118700 грн. 

 Коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста 

надійшло на суму 400943 грн. при плані 356437 грн., що становить 112,5  

відсотків до запланованих, або з перевиконанням на  44506 грн. 

 Всього  у звітному періоді  з врахуванням трансфертів  надійшло доходів у 

загальний та спеціальний фонд міського бюджету на суму 619719979 грн. при 

запланованих уточненим планом  618517334 грн., що складає 100,2 відсотки або 

з перевиконанням 1202645 грн. 

 Рішення міської ради від 16.03.2017 року № 1343-19/2017 про звільнення 

комунального підприємства «Житлоінфоцентр» від сплати частини чистого 

прибутку (доходу).  

 Рішення міської ради від 20.04.2017 року № 1420-20/2017 про звільнення 

комунального підприємства «Полігон екологія» від сплати частини чистого 

прибутку (доходу).  

 Рішення міської ради від 20.04.2017 року № 1419-20/2017 про звільнення 

комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» від сплати частини чистого 

прибутку (доходу). 

            Впроваджено заходи Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Коломиї на 2017-2018 роки. Дана Програма є складовою 

Стратегічного плану економічного розвитку міста. На виконання заходів 

Програми з міського бюджету на 2017 рік виділено 495,0 тис.грн., з яких 91,6 

тис.грн. профінансовано. Станом на 01.01.2018 року в місті зареєстровано 4294 

об»єктів малого і середнього підприємництва. За 2017  рік Коломийським 

центром зайнятості організовано 26 семінарів з питань малого бізнесу, 

підприємництва та самозайнятості, в яких взяли участь 157 осіб на тему «Від 

бізнес-ідей до власної справи», «Як розпочати свій бізнес». 
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Промисловість міста 

Промисловий потенціал міста нараховує 33 підприємства основного кола та  

представлений 10 галузями промисловості. У галузі промисловості за січень-

грудень 2017 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції 

(товарів, послуг), без ПДВ та акцизу на 503 605,9  млн.грн., а саме: 44% займає 

продукція підприємств харчової та переробної промисловості, 19% – з 

виробництва інших неметалевих мінеральних виробів, 13% - легка 

промисловість. На інші галузі припадає 24%.  

З них найбільшими платниками податків  є: 

Харчова просмисловість: 

- ПП «Коломийський хлібокомбінат» -сплачено 3650,60 тис. грн.(в т.ч. до 

міського бюджету 1153,10 тис.грн.) ; 

- ВАТ «Дятківські» - сплачено 2619,30 тис. грн.(в т.ч. до міського бюджету 

1589,40 тис.грн.) ; 

- ТЗОВ «ЮМАС» - сплачено 2593,90 тис. грн.(в т.ч. до міського бюджету 

1075,80 тис.грн.) ; 

- ТЗОВ «Тріумф» - сплачено 1872,8 тис. грн.(в т.ч. до міського бюджету 

1059,0 тис.грн.) ; 

- ВАТ «Консеровний завод «Консерваторія»» - сплачено 114,90 тис. грн.(в 

т.ч. до міського бюджету 51,90 тис.грн.) ; 

- КТВП «Коломиялісторг» - сплачено 72,10 тис. грн.(в т.ч. до міського 

бюджету 48,00 тис.грн.) . 

Виробництво інших нематалевих мінеральних виробів: 
- ЗАТ «З/У будматеріалів» - сплачено 20591,60 тис. грн.(в т.ч. до міського 

бюджету 7753,30 тис.грн.) ; 

- ТЗОВ «Коломийський бетон» - сплачено 407,97 тис. грн.(в т.ч. до міського 

бюджету 338,1 тис.грн.) . 

Легка промисловість: 

- ТзОВ «Тенмарк»- сплачено 5513,20 тис. грн.(в т.ч. до міського бюджету 

3850,90 тис.грн.) ; 

- ДП «Пантера» - сплачено 625,20 тис. грн.(в т.ч. до міського бюджету 

169,10 тис.грн.) ; 

- ПП «Прикарпатські візерунки» - сплачено 267,97 тис. грн.(в т.ч. до 

міського бюджету 229,90 тис.грн.) ; 

- ЗАТ «Швейна фабрика» - сплачено 58,90 тис. грн.(в т.ч. до міського 

бюджету 45,80 тис.грн.)  

Інші галузі - сплачено 17514,2 тис. грн.(в т.ч. до міського бюджету 

8029,10 тис.грн.) . 

Так, іноземними інвесторами з 14 країн світу  в економіку міста вкладено 

17,481 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій. Основними країнами-

інвесторами міста виступили Велика Британія та Нідерланди, ними вкладено 80 

відсотків капіталу від усіх іноземних інвестицій. Найбільш привабливими для 

іноземних інвесторів залишаються підприємства промисловості, серед них ТзОВ 

“Зерно-переробна компанія “ЮМАС”, ТзОВ “Пантера”, ТзОВ“ТенМарк”.  

Одним із яскравих прикладів реалізації інвестиційних проектів на території 

міста впродовж 2015-2017 років, спрямованих на муніципальний розвиток, став 
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спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 

Основним завданням якого було надання підтримки органам місцевого 

самоврядування та місцевим громадам у реформуванні відносин у житловому 

секторі, створенні та розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ), проведенні капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ 

щодо підвищення енергоефективності будинків. Бюджет Проекту МРГ-III для м. 

Коломиї протягом 2015-2017 років становив 10 250,00 млн. грн., в тому числі 

внесок ПРООН — 5 400,00 млн. грн., ОСББ та громадських організацій — 0,672 

млн.грн., бюджетне співфінансування — 4 175,00 млн.грн.  

Загалом участь у проекті взяло 18 ОСББ, які налічують 26 багатоквартирних 

житлових будинків, з яких: 4 - до 9 поверхів та 22 - до 5 поверхів. Загальна 

кількість бенефіціарів понад три тисячі осіб та два соціальні об’єкти. 

З метою реалізації на місцевому рівні державної політики 

енергозбереження, запровадження комплексного підходу для зменшення 

фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельних кооперативів, що проводять заходи з 

енергозбереження у житлових будинках, у грудні 2017 року затверджено 

Програму підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї 

на 2018-2020рр., яка є спеціалізованою програмою, орієнтованою на фінансову 

підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельних кооперативів  шляхом відшкодування частини суми кредитів, 

отриманих на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.  

У рамках інноваційного компоненту “Smart City” спільного проекту 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реалізовано дві  

фази мікропроекту «Безпечне та комфортне місто: встановлення системи 

відеоспостереження в громадських місцях міста», загальною кошторисною 

вартістю 1 310 508,00 гривень, в тому числі внесок ПРООН – 1 001 830,00 

гривень, внесок міського бюджету – 308678,00 гривень. 

З метою підвищення енергоефективності соціальних об’єктів міста 

продовжується робота щодо оснащення загальноосвітніх шкіл міста сучасними 

модульними індивідуальними тепловими пунктами, які призначені для обліку, 

розподілу та регулювання теплової енергії в системах гарячого водопостачання 

та опалення. Індивідуальний тепловий пункт має можливість погодозалежного 

автоматичного регулювання температури теплоносія в системі. У рамках 

реалізації демонстраційного компоненту другого етапу проекту «Школа 

Енергії», в якому НВК №9 міста Коломиї є пілотною школою, придбано 

модульний індивідуально-тепловоий пункт. Другий етап проекту «Школа 

енергії» реалізується за підтримки проекту "Створення енергетичних агентств в 

Україні", що впроваджується компанією «Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва (GIZ) ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства 

довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів 

Німеччини. Загальна сума гранту становить 300,00 тис. грн. Реалізація даного 

проекту дозволить знизити витрати в межах 15-30% теплової енергії на опалення 

при збереженні необхідних параметрів теплоносія в системі опалення.  

Триває активна робота в напрямку залучення коштів Державного бюджету 

для реалізації інфраструктурних проектів на території міста. Зокрема, на стадії 
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завершення знаходиться підготовка двох інвестиційних проектів для залучення 

коштів державного фонду регіонального розвитку, один з яких є перехідним, а 

саме: «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC», подання основної 

аплікаційної заявки відбулося у 2017 році, реалізація проекту охоплює період з 

вересня 2017 року по вересень 2019 року, а також новий проект «Реконструкція 

вулиці Шкрумеляка в м. Коломия. Коригування кошторису» та «Нове 

будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-

природничо-математичний ліцей» по вул. М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї Івано-

Франківської області».  

З метою забезпечення мешканців міста місцями активного спортивного 

відпочинку до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України на стадії реалізації знаходиться три проекти 

щодо будівництва футбольних полів зі штучним покриттям на території м. 

Коломиї:  

- Футбольне поле зі штучним покриттям Коломийської гімназії ім. 

М.Грушевського по вул. І. Франка,19 м. Коломия, загальною кошторисною 

вартістю 1 407 594,06 грн.; 

- Футбольне поле зі штучним покриттям стадіону "Юність" по вул. 

С.Петлюри, загальною кошторисною вартістю 1 419 978,00 грн.; 

- Реконструкція спортивного майданчика біля будинку №248 по вул. Мазепи 

в м.Коломиї, загальною кошторисною вартістю 1 289 307,00 грн. 

Разом з тим, одним із дієвих інструментів створення привабливого 

інвестиційного клімату на території міста є розбудова промислової зони, яка 

сприяє покращенню соціально-економічної ситуації, створенню нових робочих 

місць, збільшенню надходжень до міського бюджету. З цією метою постійно 

здійснюється постійний моніторинг наявності привабливих вільних земельних 

ділянок та оновлення інформації про них на веб-сайті міської ради.  

         Яскравим прикладом залучення іноземного інвестора є будівництво заводу 

ЛЕОНІ на території міста. Від часу закладення капсули – 20 жовтня 2016 року – 

всього за 11 місяців почав функціонувати завод. Влада міста і області зробила 

від себе усе можливе, щоб новий інвестор у Прикарпаття мав добрі умови для 

старту. Відтак 1 мільйон гривень на підведення електромереж і ще 3 млн. грн. – 

на водопостачання та водовідведення надійшли з бюджету Івано-Франківщини. 

Міська влада запропонувала на вибір земельну ділянку і взяла на себе 

підведення комунікацій. На це витратили 6 млн. грн. із міського бюджету 

Коломиї. Сума інвестицій ЛЕОНІ в економіку міста  склала біля 15 мільйонів 

євро. 

  Станом на 01.01.2018 року завершено першу чергу будівництва заводу 

загальною площею 14 458 м2, з яких 6090 м2 – виробничі площі. У 2018 році 

розпочинають будівництво другої черги будівництва: загальна площа 

становитиме 16 400 м2, з яких 10 000 м2 – виробничі площі. Основним видом 

продукції є кабельні мережі до автомобільної промисловості, обсяг випуску 

становить 10 000 штук в рамках реалізації проектів для клієнтів SA та BMW. 

Протягом 2017 року на нові робочі місця працевлаштовано 560 найманих 

працівників.  
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     За 2017 рік орендної плати за землю сплачено 389,127 тис. грн.,  податку на 

доходи фізичних осіб  до міського бюджету - 3 млн. 257 тис. грн, пайова участь 

склала у фонд соціально-економічного розвитку –   781 тис. грн. 

        ЛЕОНІ зарекомендувала себе як соціально відповідальна компанія: 

соціальний захист працівників, сучасні та безпечні робочі місця, стабільна 

зарплата, безкоштовний доїзд, медичне страхування. 

        Дитячий майданчик від ЛЕОНІ на суму півмільйона гривень, облаштований 

біля міського озера, доброчинна підтримка молодіжних заходів, громадських 

проектів та спорту. 

      Ключовими клієнтами заводу є такі автогіганти, як Opel, Volkswagen, 

Porsche, Audi та Lamborghini, тож завдяки виробленій продукції заводу про 

Коломию дізнаються у світі.  

          Співробітництво з ЛЕОНІ – успішний початок залучення іноземних 

інвестицій. Коломийська міська рада налаштована на пошук нових інвесторів, 

для цього гарантуємо відповідальну співпрацю та підтримку. 

          З метою відновлення господарської діяльності на заводі сільсько-

господарських машин ВАТ «Коломиясільмаш» суб’єктом господарювання з 

іноземними інвестиціями ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС» за результатами 

проведеного аукціону Фондом державного майна України викуплено цех №25, в 

якому було проведено капітальний ремонт, встановлено та змонтовано 

обладнання для випуску продукції у сфері деревообробної промисловості.  

       Реєстраційні дії щодо створення юридичної особи здійснено на початку 

минулого року, про що свідчить внесення відомостей до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань від 03.02.2017р. Основними видами  діяльності  підприємства є : 

- КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;  

- КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій  і 

столярних виробів . 

     Станом на 03.01.2018 року  на підприємстві ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС»  

створено 88 нових робочих місць, вкладено понад 20 000,00 тис.грн. капітальних 

інвестицій  та сплачено до бюджету 1 471,90 тис.грн. податків та надходжень, а 

саме: 

- податку з доходів фізичних осіб - 637,1 тис.грн.; 

- єдиного соціального внеску - 778,7 тис.грн.; 

- військового збору - 56,1тис.грн. 

      В перспективі ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС» набуде статусу одного із 

найбільших роботодавців в м.Коломиї серед промислових підприємств, оскільки 

планують створити до 1000 нових робочих місць.  
 

Земельні ресурси   

 До відділу земельних відносин Коломийської міської ради станом на 

31.12.2017 року надійшло для розгляду 1365 заяви, в тому числі: 

 - від фізичних осіб –  1120 заяви. 

 - від юридичних осіб – 245 заяв. 
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 Протягом  2017 року до відділу земельних відносин Коломийської міської 

ради надійшло 75 заяв на виділення земельних ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво. 

Протягом  2017  відділом підготовлено та винесено на розгляд  сесії міської 

ради 435 проектів рішень, в яких розглянуто 874 заяви щодо регулювання 

земельних відносин на території міста. 

До Коломийської міської ради протягом звітного періоду надійшло 138 

звернень від учасників АТО та членів їх сімей щодо виділення земельних 

ділянок на території міста.   

Станом 31.12.2017 до Коломийської міської ради надійшло 573 звернення від 

учасників АТО та членів їх сімей щодо виділення земельних ділянок на території 

міста. Виділено 463 ділянок орієнтовною площею 34,4800 га. Відмовлено 18 

особам. В черзі на отримання перебувають  87 учасників АТО та членів їх сімей 

(43 з них — не зареєстровані на території міста). 

Протягом 2017 року Коломийською міською радою продано 12 земельних 

ділянок комунальної власності міста на загальну суму 1 114 751 грн. (один 

мільйон сто чотирнадцять тисяч сімсот п’ятдесят одна грн.) з них 7 земельних 

ділянок реалізовано шляхом проведення земельних торгів на загальну суму 

866 161 грн. (вісімсот шістдесят шість тисяч сто шістдесят одна гривня). Інші 5 

земельних ділянок продано шляхом викупу їх орендарями на загальну суму 

248 590 грн. (двісті сорок вісім тисяч п’ятсот дев’яносто гривень); 

За 2017 рік Коломийською міською радою укладено 97 договорів оренди 

земельних ділянок (в тому числі 6 договорів щодо поновлення терміну оренди 

землі на новий строк та 10 договорів щодо внесення змін до існуючих договорів 

оренди землі). Загальна сума орендної плати від новоукладених  договорів 

оренди землі становить 3 566 316 (три мільйони п’ятсот шістдесят шість тисяч 

триста шістнадцять) грн. 

Один договір оренди землі укладений за результатами проведення 

земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки на вулиці Івана 

Шарлая із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. В ході проведення торгів ставка 

орендної плати збільшилася із 3% до 4,035 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки в рік.  
 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність  

Серед пріоритетів роботи Коломийської міської ради - максимально 

розширити джерела по залученню інвестицій  в економіку міста.  

 В економіку міста Коломиї іноземними інвесторами з 14 країн світу  

вкладено 17,481 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій. Основними 

країнами-інвесторами міста виступили Велика Британія та Нідерланди, ними 

вкладено 80 відсотків капіталу від усіх іноземних інвестицій. Найбільш 

привабливими для іноземних інвесторів залишаються підприємства 

промисловості, серед них ТзОВ “Зерно-переробна компанія “ЮМАС”, ТзОВ 

“Пантера”, ТзОВ“ТенМарк”.  
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Одним із яскравих прикладів реалізації інвестиційних проектів на території 

міста впродовж 2015-2017 років, спрямованих на муніципальний розвиток, є 

спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 

Основним його завданням є надання підтримки органам місцевого 

самоврядування та місцевим громадам у реформуванні відносин у житловому 

секторі, створенні та розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ), проведенні капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ 

щодо підвищення енергоефективності будинків. Бюджет Проекту МРГ-III для м. 

Коломиї протягом 2015-2017 років становив 10 250,00 млн. грн., в тому числі 

внесок ПРООН — 5 400,00 млн. грн., ОСББ та громадських організацій — 0,672 

млн.грн., бюджетне співфінансування — 4 175,00 млн.грн.  

Загалом участь у проекті взяло 18 ОСББ, які налічують 26 багатоквартирних 

житлових будинків, з яких: 4 - до 9 поверхів та 22 - до 5 поверхів. Загальна 

кількість бенефіціарів понад три тисячі осіб та два соціальні об’єкти. 

У 2017 році у рамках оголошеної Проектом додаткової квоти у сфері 

проведення капітальних ремонтів житлового фонду об’єднань багатоквартирних 

будинків відібрано для участі 5 ОСББ та 1 ОСББ щодо проведення 

термомодернізації. 

У рамках інноваційного компоненту “Smart City” спільного проекту 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» триває робота 

щодо реалізації другої фази мікропроекту «Безпечне та комфортне місто: 

встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях міста», 

загальною кошторисною вартістю 476 534,00 гривень, в тому числі внесок 

ПРООН – 381 227,00 гривень, внесок міського бюджету – 95 307,00 гривень. 

З метою підвищення енергоефективності соціальних об’єктів міста 

продовжується робота щодо оснащення загальноосвітніх шкіл міста сучасними 

модульними індивідуальними тепловими пунктами, які призначені для обліку, 

розподілу та регулювання теплової енергії в системах гарячого водопостачання 

та опалення. Індивідуальний тепловий пункт має можливість погодозалежного 

автоматичного регулювання температури теплоносія в системі. У рамках 

реалізації демонстраційного компоненту другого етапу проекту «Школа 

Енергії», в якому НВК №9 міста Коломиї є пілотною школою, 19 жовтня 2017 

року проведено тендер та відібрано субпідрядну організацію, яка впродовж 1-1,5 

місяців зобов’язана виготовити та доставити модульний індивідуально-

тепловоий пункт. Другий етап проекту «Школа енергії» реалізується за 

підтримки проекту "Створення енергетичних агентств в Україні", що 

впроваджується компанією «Німецьке товариство міжнародного співробітництва 

(GIZ) ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони 

природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини. Загальна сума 

гранту становить 300,00 тис. грн. Реалізація даного проекту дозволить знизити 

витрати в межах 15-30% теплової енергії на опалення при збереженні необхідних 

параметрів теплоносія в системі опалення.  

         Яскравим прикладом залучення іноземного інвестора є будівництво заводу 

ЛЕОНІ на території міста. Від часу закладення капсули – 20 жовтня 2016 року – 

всього за 11 місяців почав функціонувати завод. Влада міста і області зробила 

від себе усе можливе, щоб новий інвестор у Прикарпаття мав добрі умови для 
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старту. Відтак 1 мільйон гривень на підведення електромереж і ще 3 млн. грн. – 

на водопостачання та водовідведення надійшли з бюджету Івано-Франківщини. 

Міська влада запропонувала на вибір земельну ділянку і взяла на себе 

підведення комунікацій. На це витратили 6 млн. грн. із міського бюджету 

Коломиї. Сума інвестицій ЛЕОНІ в економіку міста – біля 15 мільйонів євро. 

  Станом на 01.11.2017 року завершено першу чергу будівництва заводу 

загальною площею 14 458 м2, з яких 6090 м2 – виробничі площі. У 2018 році 

розпочинають будівництво другої черги будівництва: загальна площа 

становитиме 16 400 м2, з яких 10 000 м2 – виробничі площі. Станом на 

29.11.2017 року працевлаштовано 512 найманих працівників на нові робочі 

місця, до кінця 2018 року планується створити до 1000 робочих місць. Основним 

видом продукції є кабельні мережі до автомобільної промисловості, обсяг 

випуску становить 10 000 штук в рамках реалізації проектів для клієнтів SA та 

BMW. 

         У 2016 році сплачено орендної плати за землю 681, 3 тисяч грн.. У 2017 

році нарахована сума орендної плати – 722, 2 тисячі гривень. Станом на 

01.11.2017 року сплачено 208,575 тисяч гривень цього податку. За 2017 рік до 

міського бюджету ЛЕОНІ сплатило 2 млн 411 тис грн. податку на доходи 

фізичних осіб. Сума пайової участі  ЛЕОНІ у фонд соціально-економічного 

розвитку – майже 781 тисяча гривень. 

        ЛЕОНІ зарекомендувала себе як соціально відповідальна компанія: 

соціальний захист працівників, сучасні та безпечні робочі місця, стабільна 

зарплата, безкоштовний доїзд, медичне страхування. 

        Дитячий майданчик від ЛЕОНІ на суму півмільйона гривень, облаштований 

біля міського озера, доброчинна підтримка молодіжних заходів, громадських 

проектів та спорту. 

      Ключовими клієнтами заводу є такі автогіганти, як Opel, Volkswagen, 

Porsche, Audi та Lamborghini, тож завдяки виробленій продукції заводу про 

Коломию дізнаються у світі.  

          Співробітництво з ЛЕОНІ – успішний початок залучення іноземних 

інвестицій. Коломийська міська рада налаштована на пошук нових інвесторів, 

для цього гарантуємо відповідальну співпрацю та підтримку. 
 

Господарська діяльность  

          З метою відновлення господарської діяльності на заводі сільсько-

господарських машин ВАТ «Коломиясільмаш» суб’єктом господарювання з 

іноземними інвестиціями ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС» за результатами 

проведеного аукціону Фондом державного майна України викуплено цех №25, в 

якому було проведено капітальний ремонт, встановлено та змонтовано 

обладнання для випуску продукції у сфері деревообробної промисловості.  

       Реєстраційні дії щодо створення юридичної особи здійснено на початку 

минулого року, про що свідчить внесення відомостей до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань від 03.02.2017р. Основними видами  діяльності  підприємства є : 

- КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;  

- КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій  і 
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столярних виробів . 

     Станом на 03.01.2018 року  на підприємстві ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС»  

створено 88 нових робочих місць, вкладено понад 20 000,00 тис.грн. капітальних 

інвестицій  та сплачено до бюджету 1 471,90 тис.грн. податків та надходжень, а 

саме: 

- податку з доходів фізичних осіб - 637,1 тис.грн.; 

- єдиного соціального внеску - 778,7 тис.грн.; 

- військового збору - 56,1тис.грн. 

      В перспективі ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС» набуде статусу одного із 

найбільших роботодавців в м.Коломиї серед промислових підприємств, оскільки 

планують створити до 1000 нових робочих місць.  

 
Розвиток туризму у місті 

Сьогодні розвиток туризму є одним з пріоритетних напрямів роботи міської 

ради. Коломия зі своєю багатою історією, контрастною архітектурою, 

доступною транспортною розв’язкою має всі можливості стати новим великим 

туристичним центром. Одним з основних напрямів Стратегії розвитку міста є 

«Коломия – регіональний та туристичний центр». У цьому напрямку зроблено 

багато роботи і ще багато заплановано на наступні роки. 

З метою популяризації туризму серед представників туристичної галузі міста, 

науковців, молоді та громадських активістів в серпні цього року міською радою 

було оголошено конкурс на кращу екскурсію містом Коломиєю та на кращого 

гіда-екскурсовода. Переможця визначено у номінації «Кращий гід-екскурсовод».  

Грошова винагорода складає 5 000 грн. Конкурси такого типу плануються 

проводиться щорічно. 

Влітку цього року міська рада підтримала хорошу ідею фестивалю вуличних 

мистецтв «Арт-візія» та вперше долучилася до організації цього свята. Участь в 

фестивалі взяло понад 200 учасників та волонтерів з різних регіонів України. 

Традиційно було створено стріт-мурал, що вже завоював статус нової 

туристичної  атракції міста. 

На виконання Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 

роки було придбано сувенірну промопродукцію про можливості міста із 

використанням логотипу, яка сприятиме підняттю іміджу міста, його 

впізнаваності та брендінгу. 

З метою промоції нашого міста як туристичного осередку цього року 

створено два відеоролики про Коломию, а саме «Коломийське Різдво» та 

«Фестиваль вуличних мистецтв «Арт-візія». У жовтні закінчилися роботи зі 

зйомок ще одного відеоролика про туристичні можливості міста Коломиї, 

презентація якого відбудеться в кінці листопада.  

Розвиток туристичної привабливості міста Коломиї, збільшення кількості 

туристів, залучення додаткових фінансових ресурсів через туристичну галузь 

покладено на Коломийський центр туризму та дозвілля. 

Для ознайомлення з етнографічними особливостями та культурною 

спадщиною міста Коломийським центром туризму та дозвілля було проведено 

наступні святкові ярмарки: 
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- з 21.12.2016 до 22.01.2017 - святковий різдвяний ярмарок на площі 

Відродження. Задіяно дерев’яні будиночки та ятки. Під час ярмарку відбувалась 

виставка-продаж товарів новорічної тематики, смаколиків, національних прикрас 

та сувенірів. Святкова програма включала різдвяні колядки та щедрівки, що 

виконувались вірянами храмів м. Коломиї та гостями ярмарку. У ярмарку взяли 

участь біля 30 учасників. Надійшло 60100 гривень. 

- з 03.04.2017 до 23.04.2017 - святковий ярмарок «Коломийський 

Великдень», який відбувся на площі Шевченка та площі перед Музеєм 

писанкового розпису. Задіяно дерев’яні будиночки та ятки. Під час ярмарку 

відбувалась виставка-продаж товарів великодньої тематики, писанок, вишитого 

одягу, виробів з лози, глини та дерева, національних прикрас та сувенірів. 

Фестивальна програма включала: пасхальні ігри, гаївки, веснянки, театралізовані 

дійства, майстер-класи та конкурси писанкового розпису У ярмарку взяли участь 

біля 70 учасників. Надійшло 58500 грн. 

- з 12.08.2017 до 25.08.2017 - святковий Спаський ярмарок, присвячений до 

Дня міста, який відбувався на площі Відродженя, проспекті Чорновола, площі 

Т.Шевченка, в центральному міському парку імені К.Трильовського. Задіяно 

дерев’яні будиночки та ятки. 11.08.2017 року проведено урочистості з нагоди 

відкриття ярмарку «Медовий Спас». Учасниками фестивального ярмарку були не 

тільки бджолярі Карпатського регіону, але й з усієї України. Медова продукція 

різноманітна: всі види меду, пилок, маточне молоко, бджолиний хліб, вироби з 

воску та інше.  

У Спаському ярмарку було задіяно більше 300 учасників, з них біля 40 

майстрів, які реалізували різноманітну продукцію: вироби ручної роботи з 

дерева, лози, бісеру, обереги, віночки, українські сувеніри, продукти бджолярства 

та ін. Надійшло біля 91300 грн.  

Для організації ярмарків було проведено роботи з рекламного та 

інформаційного забезпечення учасників, реєстрація учасників, послуги з 

транспортування торгових дерев’яних будиночків, послуги з прибирання та 

вивезення сміття із місць проведення ярмарку, послуги із забезпечення 

електроенергією учасників. Для цього було укладено відповідні договори та 

залучено додатково працівників та волонтерів. 

Також Коломийським центром туризму та дозвілля було проведено роботу 

з організації торгових місць під час проведення Дня пісні в парку Трильовського, 

фестивалю вуличних мистецтв «Арт-візія», «Дня молоді». 

Для організації дозвілля школярів, студентства, жителів Коломиї та району 

розроблено наступні екскурсії: «Карпатське кільце», «Героїчні твердині 

Поділля», «До Франківська в Аквапарк», «Чернівці – корабель насолод», 

«Яремче – Буковель», «Кришталева печера», «Львів», «Волинські нариси. м. 

Луцьк», «Замки Закарпаття», «Чорноморські усмішки. м. Одеса». 

Для забезпечення екскурсійного обслуговування укладено відповідні 

договори з перевізниками, страховими компаніями. Налагоджено співпрацю з 

екскурсоводами, музеями, майстрами інших туристичних міст.  
Обсяг виконаних будівельних робіт 

Завдяки участі у програмі від міністертва регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України було відібрано 3 
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проектні заявки Коломийської міської ради щодо будівництва та реконструкції 

футбольних полів із штучним покриттям. Проплата за роботи відбулась 

наприкінці 2017 року, а роботи будуть виконані одразу із встановленням 

сприятливої погоди. Відтак держава і місто сплачують за футбольні поля у 

рівних частинах: по 2 171 593,00 грн.  

Отож вже наприкінці весни в Коломиї реалізують такі роботи:  

- Реконструкція спортивного майданчика біля будинку №248 по 

вул.Мазепи в м.Коломия Івано-Франківської області – в сумі 1 374 186,00; 

- Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону 

"Юність" по вул.С.Петлюри, 11а в м.Коломия Івано-Франківської області 1 498 

000,00 ; 

- Футбольне поле зі штучним покриттям Коломийської гімназії ім. М. 

Грушевського по вул. І. Франка, 19 м. Коломия вартістю 1 498 000,00. 

 В 2017 році профінансовано видатків, які проводилися за рахунок коштів 

бюджету розвитку в сумі 9 141, 530 тис.грн. в тому числі по об’єктах:  

1. 6 об’єктів нового будівництва, загальною вартістю - 1 372, 379 тис.грн. 

2. 4 об’єкти реконструкції, загальною вартістю -  1 418,973 тис.грн. 

3. 41 об’єкт капітального ремонту, загальною вартістю - 6 350,178 тис.грн.   
 

Енергоефективність та енергозбереження 

  Місто Коломия йде шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих 

технологій та використання альтернативних джерел опалення. На даний час у 

місті працює 5 котелень на дровах, які забезпечують опалення 25 % освітніх 

закладів міста. В 2017 році було закуплено 2 твердопаливні котли для 

переведення ще однієї газової котельні на тверде паливо. 

  Впродовж  року бюджетними установами міста спожито енергоносіїв: 
• 516,8 тис. м3 природного газу; 

• 1242,2 тис.кВт.год. електроенергії;  

• 5204,51 Гкал теплоенергії.  

Впродовж 2017 року  у 22  установах бюджетної сфери проведено заходи з 

термомодернізації (утеплення горищ, фасадів, заміна вікон, дверей, котлів).  

В рамках реалізації Проекту Українсько-Німецького співробітництва GІZ 

“Енергоефективність у громадах” місту надається технічна підтримка щодо 

впровадження енергетичного менеджменту, енергетичного моніторингу, 

розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку (SEAP) та підтримки в сфері 

залучення зовнішнього фінансування для реалізації енергоефективних проектів. 

На сьогоднішній день, запроваджено інформаційну систему енергомоніторингу у 

будівлях бюджетних установ для здійснення щоденного моніторингу.  

З метою впровадження інформаційної системи енергетичного моніторингу 

в бюджетних установах міста здійснено ряд заходів, а саме: 

 - сформовано перелік потенційних об'єктів в кількості 66 будівель; 

- проведено онлайн-навчання  для осіб, відповідальних за ведення 

моніторингу споживання енергоресурсів в структурних підрозділах міської ради.  

Разом з тим, у рамках співпраці консультанти проекту провели 2 семінари 

для представників ОСББ, органів місцевого самоврядування і комунальних 

підприємств Коломиї щодо реалізації права власності та управління в 
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багатоквартирному будинку, впровадження й фінансування енергоефективних 

заходів та проведення ремонтів у житлових будівлях міста.  

З метою підвищення енергоефективності соціальних об’єктів міста за 

підтримки проекту GIZ “Енергоефективність у громадах», було реалізовано 

проект «Енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи 

теплозабезпечення та гарячого водопостачання ЗОШ І-ІІІ ст.№2 м.Коломия», 

сума технічної допомоги становить 907 900 грн. 

В результаті проекту було встановлено сучасний модульний індивідуальний 

тепловий пункт, який призначений для обліку, розподілу та регулювання 

теплової енергії в системах гарячого водопостачання та опалення. ІТП має 

можливість погодозалежного автоматичного регулювання температури 

теплоносія в системі. 

Реалізація даного проекту дозволила знизити витрати в межах 12% теплової 

енергії на опалення при збереженні необхідних параметрів теплоносія в системі 

опалення. Пріоритетом при реалізації проекту було також створення належних 

санітарно-гігієнічних, комфортних умов для перебування дітей та працівників 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2.  

На даний час продовжується робота щодо оснащення загальноосвітніх шкіл 

міста сучасними модульними індивідуальними тепловими пунктами, які 

призначені для обліку, розподілу та регулювання теплової енергії в системах 

гарячого водопостачання та опалення. В рамках реалізації демонстраційного 

компоненту другого етапу проекту «Школа Енергії», в якому НВК №9 міста 

Коломиї є пілотною школою, в дану школу було доставлено модульний 

індивідуально-тепловий пункт. Другий етап проекту «Школа енергії» 

реалізується за підтримки проекту "Створення енергетичних агентств в Україні", 

що впроваджується компанією «Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва (GIZ) ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства 

довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів 

Німеччини. Загальна сума гранту становить 300,00 тис. грн. 

Впровадження даного проекту дозволить знизити витрати на опалення в 

межах 20-30% теплової енергії при збереженні необхідних параметрів теплоносія 

в системі опалення.  

Відповідно до Меморандуму щодо співпраці із Проектом GIZ 

“Енергоефективність у громадах» у сфері залучення кредитних ліній для 

реалізації енергоефективних проектів, у грудні 2015 року був підписаний 

кредитний договір між Коломийською міською радою та Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) щодо реалізації на території 

міста проекту “Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м.Коломия 

шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій” 

(загальна вартість якого становить 3 917 210 грн.). В реалізації запланованих 

заходів проекту закуплено та встановлено 506 світлодіодних світильників на 

вулицях: Карпатська, Мазепи, Січових Стрільців, Миколайчука, Міцкевича, 

Шкрібляка, Грушевського, Кринична та Довбуша, закуплено та на стадії 

встановлення 927 світлодіодних ламп на вулицях: Петлюри, Хмельницького, 

Богуна, Яворницького, Антоненка-Давидовича, Старицького, Гнатюка, 

Костомарова, Стара дорога, Сніжна, Яричевського, Вишнева, Мостовича, 
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Франка, Лисенка, Моцарта, Соборна, Староміська, Тютюнника, Федьковича, 

Зарічна, Достоєвського, Леонтовича, Верещинського, Попадюка, м-н Сахарова, 

пл.Привокзальна. Внаслідок економії коштів за результатами конкурсних 

торгів проведено переговорну процедуру щодо закупівлі додаткового 

обладнання (204 світлодіодних світильників). Термін окупності проекту 

становить 5,2 роки. 
 

Природоохоронні заходи 

У полі зору міської ради продовжують залишатися питання екології та 

раціонального природокористування. 

З державного фонду охорони навколишнього природного середовища 

виділено 17751,054 тис.грн. на реконструкцію берегоукріплення – влаштування 

дамби на р. Прут в районі парку ім. Т. Шевченка. На даний час розпочаті роботи 

та освоєно кошти в сумі 16 277, 466 грн. 

По охороні навколишнього природнього середовища за рахунок коштів 

міського бюджету проведено очищення 7 200 м.п берегів та 3 100 м.п русел 

річок загальною сумою 120, 0 тис. грн. 

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища та міського бюджету проводились роботи по будівництву 

каналізаційних мереж по місту, а  саме проведені роботи по будівництву 

каналізації по вул. Косачівській та І. Сірка в сумі 993,329 тис. грн, по вул. 

Кам’янецькій, Топоровського Дорошенка, Наливайка в сумі сумі1 339,652 

тис.грн, каналізаційної мережі вул. Куриласа, вул.Сельської в сумі 509, 397 

тис.грн, реконструкції каналізаційної мережі по вул. Родини Цісиків в сумі 

96, 334 тис.грн, розпочаті роботи по реконструкції каналізаційної мережі по вул. 

Театральній та виконано роботи в сумі 147, 943 тис. грн. Після закінчення робіт 

міською владою будуть впроваджуватись заходи щодо відновлення 

пошкодженого покриття. 

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

виділено 2 млн. грн. на будівництво притулку для безпритульних тварин в м. 

Коломия по вул. Горбаша, 10А. Вартість даного проекту становитиме близько 38 

млн.грн. На даний час виготовлено проектно-технічну документації та екпертизу 

проекту.  
 

Розвиток інфраструктури 

Одним з головних завдань соціально-економічного розвитку міста 

залишається ремонт та утримання у безпечному  стані доріг та вулиць.   

В місті Коломиї, згідно обліку, існує 380 вулиць, проїздів, загальною 

протяжністю 123,3 км., із них 45 км. із закритою дощовою каналізацією. З них 

115 вулиць з асфальтобетонним покриттям довжиною 77,7 км., 260 вулиць з 

гравійним покриттям довжиною 44,0 км. та 4 вулиці з покриттям бруківки, 

довжиною 1,1 км., 1 вулиця з цементобетонним покриттям довжиною 0,5 км. 

Загальна площа дорожньої мережі складає 1185,2 тис. м² ,  

в т. ч.: з цементобетонним покриттям 3,6 тис. м² 

 з асфальтобетонним покриттям 891,4 тис. м² 

 з бруківки 32,1 тис. м² 

з гравійним покриттям 258,1 тис. м² 
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Протяжність тротуарів 49,2 км., площа 165,4 тис. м². 

В м. Коломиї існує 39 автомобільних мостів протяжністю 393 м/п і 6 

пішохідних мостів протяжністю 47 м/п. З них 43 мости мають залізобетонні 

несучі конструкції, 2 мости – металеві несучі конструкції. 

У 2017 році на потреби житлово-комунального господарства з бюджетів 

різного рівня  виділено 88 403,639 тис.грн, в тому числі на благоустрій міста 

17 617,29 тис.грн, з них на ремонт дорожнього покриття 5 436,119 тис. грн та 

обслуговування засобів регулювання дорожнього руху 1 413,814 тис.грн; 

видатки з фонду розвитку 9 583,104 тис.грн, з фонду охорони навколишнього 

природного середовища 8384,432 тис.грн., на реалізацію інвестиційних проектів 

34 064,0 тис.грн. 

За рахунок коштів міського бюджету проводився поточний ремонт 

дорожнього асфальтового покриття міських вулиць. За 2017 року проведено 

ремонт дорожнього і тротуарного покриття по вулицях Довбуша, Карпатській, 

Драгоманова, Шевченка, Старий ринок, Франка, Коцюбинського, Українська, 

Котляревського, Валова, Майданського, Шарлая, Попадюка, Достоєвського, 

Полуботка, Кубійовича, Петрука, перехресть вулиць Січових Стрільців – 

Хмельницького, вулиць Бандери – Яворницького, вул. Миколайчука, 

пл.Привокзальна, Гірняка, Грушевського, бул. Л.Українки, Шухевича, Чехова, 

Трильовського площею 35 тис м2. На ці потреби використано 5 430,842 тис.грн. 

Проводився  капітальний ремонт вул. Верещинського, Перемоги, Моцарта, 

Міцкевича, Гетьманської, тротуарів по бул. Л. Українки, Міцкевича, 

Верещинського та вул. Франка. З міського бюджету профінансовано дані роботи 

на суму 6 412,761 тис. грн. та проведено фінансування з державного бюджету на 

суму 8 959,051 тис.грн (за кошти державного бюджету розпочато ремонт вул. 

Франка від вул. Будівельної до залізничного переїзду. Відремонтовано 1 200 м.п. 

дорожнього покриття на суму 6660,162 тис.грн. та вул. Міцкевича від будинку № 

86 до будинку № 102 протяжєністю 234 м.п. на суму 1400,0 тис.грн.). 

Розпочато роботи по капітальному ремонту міжквартальних проїздів по 

вул. Богуна. В цілому капітальним ремонтом охоплено 18,0 тис. м2 дорожнього 

покриття та тротуарів. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

реконструкцію вул. Шкрумеляка та споруди в парку ім. Т. Шевченка, роботи на 

яких заплановано виконати в 2018 році. 

Проведено капітальний ремонт споруд «Студентського скверу» по вул. 

Чорновола на що витрачено 497,0 тис.грн. Проведено капітальний ремонт 

вуличного освітлення вулиць Рудика, Полуботка, Микитюків. Розпочато ремонт 

вулиць Мельничука, Хвильового, Паторжинського, Дружби, Вітовського, 

Галицької. Заплановано провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля 

будинку № 248 по вул. Мазепи. 

 З метою впорядкування вулично-дорожньої мережі та покращення 

безпеки дорожнього руху виготовлено проектно-технічну документацію на 

влаштування кільцевих розв’язок на перехрестя вул. Чехова – Петлюри та 

Мазепи – Бандери, Бандери - Січових Стрільців, Карпатська - Майданського. 

Вартість будівельних робіт для впровадження даних проектів становитиме 

близько 6,0 млн.грн.  
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Проводилось утримання та технічне обслуговування 134 вулиць з 

існуючою мережею вуличного освітлення. В 2017 році встановлено 38 засобів 

контролю за автоматичним вмиканням-вимиканням вуличного освітлення, 400 

світлодіодних світильників, 700 світлодіодних ламп, заощаджено 280 тис.кВт 

електричної енергії. В загальному обслуговується близько 107 км повітряних 

мереж вуличного освітлення.  

Щоденно проводилось обслуговування 13 світлофорів, встановлено 67 

дорожних знаків. Нанесено 2800 м2 дорожньої розмітки.  

За рахунок коштів інвесторів та з співфінансуванням міського бюджету 

встановлено 36 камер відеоспостереження, які встановлені на основних 

перехрестях та соціально важливих об’єктах міста для контролю та оперативного 

реагування  на правопорушення. 

За рахунок коштів міського бюджету встановлено три павільйони 

автобусних зупинок по вул.. Криничній, бул. Л. Українки, в мікрорайоні вул. 

Леонтовича. На міському озері по вул. Чехова встановлено 10 лавок для сидіння 

та 11 урн для сміття. 

 Впродовж року з міського бюджету на поповнення статутного капіталу 

комунальних підприємств виділено 10 054,98 тис.грн., в тому числі КП 

«Коломияводоканал» - 3 041,5 тис.грн., КП «Житлоінфоцентр» - 3 086,5 тис.грн, 

КП «Полігон Екологія» - 3006,98 тис.грн., КП «Коломиятеплосервіс» - 600,0 

тис.грн., КП «Коломийська міська ритуальна служба» - 170,0 тис.грн., КП 

«Коломийський центральний ринок»- 100,0 тис.грн., КП «Коломияпаркосервіс»- 

50,0 тис.грн. За дані кошти комунальними підприємствами виконано ряд робіт 

для покращення стану комунального господарства міста. 

Впродовж року з метою утримання об’єктів благоустрою за рахунок 

коштів, виділених на утримання об’єктів благоустрою, виконувались роботи з 

санітарної очистки, утримання дорожньої мережі, обслуговування вуличного 

освітлення, озеленення міста, утримання засобів регулювання дорожнього руху, 

утримання міських кладовищ по вул. Довбуша, Карпатській, утримання 

притулку для собак та інші роботи. Щоденно проводилось  прибирання території 

міста 29 прибиральниками. Очищено 924 дощезбірники мережі дощової 

каналізації. Зокрема, по санітарній очистці міста проведено очищення 1 300 шт. 

колодязів, встановлено 70 шт. решіток мережі дощової каналізації, ліквідовано 

52од. стихійних сміттєзвалищ об’ємом 420 м3, встановлено 25шт. вуличних 

смітників. На проведення санітарної очистки міста використано кошти в сумі 

5 850, 0 тис.грн. 

Щоденно інспекторами відділу муніципальної інспекції здійснюється 

контроль за станом благоустрою міста, за дотриманням Правил благоустрою і 

утримання території міста Коломиї, ведеться боротьба зі стихійною торгівлею в 

центральній частині міста, а також по вулицях С.Бандери, Палія.  

За 2017 рік відділом підготовлено та підписано 60 договорів, щодо пайової 

участі в утриманні об’єкта  благоустрою. По договорам, щодо пайової участі в 

утриманні об’єктів благоустрою до фонду соціально-економічного розвитку 

сплачено 206 123,27 гривень.  
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Інспекторами відділу винесено 44 приписи про усунення порушень 

законодавства у сфері благоустрою міста та складено 21 протокол про 

порушення законодавства у сфері благоустрою у місті Коломиї. 

Відділом муніципальної інспекції розглянуто 102 звернення, заяв та скарг 

громадян, 15 депутатських звернень та запитів. Здійснено 220 обстежень об’єктів 

благоустрою міста Коломиї, а також проведено демонтаж незаконно 

встановлених 4 збірно-розбірних конструкцій (гаражів). 

Окрім того, відділ муніципальної інспекції тісно співпрацює з відділами 

Коломийської міської ради, комунальними підприємствами та відділом поліції 

міста при вирішенні питань, які потребують нашої участі. 

Спільно з Коломийським  ВП ГУНП в Івано-Франківській області було 

проведено рейди по вилученню під час продажу незаконно вирубаних ялинок. 

Муніципальною інспекцією надано 103 дозвола на тимчасове порушення 

об’єктів благоустрою, пов’язаних з виконанням суб’єктами господарювання та 

фізичними особами земляних, ремонтних та інших робіт. По завершенню 

термінів, вказаних у дозволі, відділом муніципальної інспекції здійснено 

контроль за відновленням об’єктів благоустрою після виконання даних робіт. 

Відділом муніципальної інспекції спільно із відділом архітектури та 

містобудування міської ради здійснено перевірку відповідності встановлених 

вивісок вимогам Порядку встановлення вивісок  м. Коломиї, затвердженого 

рішенням сесії міської ради №338-6/2016 від 13.04.2016 року. При виявленні 

порушення вимог Порядку встановлення вивісок м. Коломиї, суб’єктам 

підприємницької діяльності винесені приписи щодо приведення вивісок у 

належний стан. 

 За 2017 рік відділом архітектури та містобудування опрацьовано 2333 

звернень фізичних та юридичних осіб. Підготовлено на розгляд сесії міської 

ради 8 проектів рішень, та 27 проектів рішень на розгляд виконавчого комітету 

міської ради.  

          Видано 106 містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, 

153 будівельних паспортів, 21 паспортів прив`язки тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

        Проведено 3 засідання архітектурно-містобудівної ради та 3 засідання 

комісії з попереднього погодження місця розташування тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території міста Коломиї. 

Відділом архітектури та містобудування міської ради 27 квітня 2017р. були 

проведені громадські слухання «Про правила розміщення зовнішньої реклами у 

місті Коломиї».            

        Спеціалісти відділу архітектури та містобудування протягом 2017 року 

проводили спільну роботу з Інститутом проектування міст «Діпромісто» щодо 

коригування генерального плану міста Коломиї. На даний момент розробка 

проекту перебуває на стадії розгляду спеціалістами для перевірки та виявлення 

неточностей.  Оголошено громадські слухання щодо розгляду проекту 

генерального плану. 

         20 жовтня 2017 року проведено громадські слухання щодо розгляду 

проекту реконструкції площі Скорботи. Оголошено конкурс на кращу 

меморіальну композицію центральної частини площі. 
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 Продовжується робота по створенню автоматизованої інформаційної 

системи містобудівного кадастру на базі спеціалізованого програмно-технічного 

комплексу (Softpro). 
 

Оплата праці 

Забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових 

відносин, управлінням соціального захисту населення міської ради, здійснено 

одне засідання комісії та 6 робочих зустрічей по легалізації заробітної плати.  

Нарахована середньомісячна заробітна плата одного працюючого за 2017 

рік становила 6146 грн. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 року  

відсутня. 
 

Соціальний захист 

У числі пріоритетів діяльності міста Коломиї є соціальний захист 

населення. Особлива увага приділена соціальному захисту учасникам 

антитерористичної операції на сході України. 

В місті Коломия на 01.01.2018 року на обліку перебуває 9618 пільговиків, 

в тому числі 408 учасників АТО. 

Протягом 2017 року державну соціальну допомогу отримали 4402 осіб на 

загальну суму 71,5 млн. грн. за рахунок коштів державного бюджету. Розмір 

виплаченої допомоги у 2017 році на 3,5 млн. грн. більший, ніж у минулому році, 

що пов’язане із збільшенням розмірів прожиткового мінімуму для різних 

категорій соціальних груп населення. 

У 2017 році на обліку в департаменті перебувало 118 внутрішньо 

переміщених осіб, з яких42 сім’ям з державного бюджету здійснено виплату на 

загальну суму 580,75 тис. грн. 

За рахунок коштів державного бюджету протягом 2017 року: 

- виплачено одноразову матеріальну допомогу 17, звільненим з військової 

строкової служби, на загальну суму 26,7 тис. грн. 

- забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 47 осіб з 

інвалідністю з дитинства та загальногозахворювання, 24 ветерани війни. 

За період 2017 року виплачено компенсацію за невикористане санаторно-

курортне лікування 26 особам на суму 9 тис. 20 грн. Забезпечено технічними 

засобами реабілітації 31 особу з інвалідністю, протезно-ортопедичними 

виробами -300 осіб. 

У 2017 у місті Коломиї діяло 6 Програм, спрямованих на соціальний 

захист та виконання гарантій, передбачених чинним законодавством України, на 

які з міського бюджету у 2017 році виділено 6564,2 тис. грн:  

1. Програма«Посилення соціального захисту населення міста Коломиї 

на 2017-2019 роки», обсяг фінансування на 2017 рік склав 4509,7 тис. грн.; 

2. Програма «Надання послуг з перевезення людей «соціальне таксі» на 

2017-2021 роки», обсяг фінансування у 2017 році склав 60,0 тис. грн.; 

3. Програма «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 

2017-2019 роки», обсяг фінансування у 2017 році - 100,0 тис. грн.; 
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4. Програма підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації  

Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки – 100,0 тис. грн.; 

5. Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2016-

2018 роки – 491,1 тис. грн.; 

6. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Коломиї – 1303,4 тис. грн.. 

У 2017році за рахунок коштів міського бюджету: 

- 2157 жителів міста Коломиї отримали одноразову матеріальну допомогу 

на загальну суму 3 млн. 691 тис. грн.; 

- 14 учасникам бойовихдій ОУН-УПА виплачено надбавку до пенсії в 

сумі 95,4 тис. грн. (додатково - 86,0 тис. грн. з обласного бюджету). 

Учасникам АТО надано соціальну підтримку:  

- 111 осіб отримали одноразову матеріальну допомогу в сумі 336,0 тис. 

грн.; 

- 11 сім’ям загиблих учасників АТО виплачено матеріальну допомогу на 

загальну суму 105,0 тис. грн., також 8 сім’ям виплачено щомісячну допомогу на 

загальну суму - 72, 0 тис. грн. 

Психологічну реабілітацію пройшли 3 учасників АТО, санаторно–

курортне лікування - 31 учасників АТО.  
 

Субсидії та пільги  

За період 2017 року до департаменту звернулося 15440 сімей за наданням 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

субсидії готівкою на придбання скрапленого газу та твердого палива. 

Станом на 01.01.2018 року одержувачами житлових субсидій в місті 

Коломиї є 11423 домогосподарства.  

З початку 2017 року за рахунок коштів державного бюджету: 

- призначено субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні 

послуги на загальну суму 130 млн. 999,8 тис. грн.; 

- готівкою для придбання твердого палива на суму 46,5 тис. грн.; 

- окремим категоріям пільговиків нараховано пільги на оплату житлово-

комунальних послуг на загальну суму 9,8 млн. грн. та пільг на тверде паливо та 

скраплений газ на загальну суму 3,0 тис. грн. 

У 2017році за рахунок коштів міського бюджету надано пільги: 

- 31 учаснику АТО на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема 6 

учасникам із знижкою – 100%, 25 учасникам – із знижкою 50%, та проведено 

відшкодування витрат на суму 122,1 тис. грн.; 

- 81 особі з інвалідністю по зору на оплату житлово-комунальних послуг на 

суму 475,1 тис. грн., зокрема із знижкою для осіб з інвалідністю по зору І групи 

(62 чол.) – 100% та для осіб з інвалідністю по зору ІІ групи (19 чол.) – 40%; 
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- 8 учасникам бойових дій ОУН-УПА на оплату житлово-комунальних 

послуг на суму 42,9 тис. грн., зокрема із знижкою 75% за користування 

комунальними послугами та придбання твердого палива, 1 особі з інвалідністю 

на суму – 7,7 тис. грн., зокрема із знижкою 100% за користування комунальними 

послугами та придбання твердого палива, 1 вдові на суму – 1,8 тис. грн., із 

знижкою 50%. 

Виконання бюджету  міста 

Бюджет міста Коломиї за 2017 рік по доходах загального фонду в цілому 

заплановано з урахуванням змін в сумі 587446151 грн., в тому числі по доходах 

без врахування трансфертів  210561551  грн. 

 Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому 

склало 590977992 грн., що становить 100,6 відсотків до запланованих, або з 

перевиконанням на  3531841 грн., в тому числі по доходах загального фонду без 

врахування трансфертів надійшло 216937540 грн., що становить 103,0 відсотків  

до запланованих , або з перевиконанням на   6375989  грн. 

В порівнянні з відповідним періодом 2016 року у звітному періоді 

надходження доходів загального фонду збільшились на  73836200  грн. 
 

Освіта 

Мережа закладів освіти м. Коломиї складається з 12 дошкільних 

навчальних закладів, НВК «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 

навчальний заклад» І ступеня №20 «Світлячок», 9 загальноосвітніх навчальних 

закладів, НВК №9 «школа-природничо-математичний ліцей», гімназії імені 

М.Грушевського, 4 позашкільних навчальних закладів. 

Відповідно до потреб громадян сформована мережа закладів дошкільної 

освіти міста, яка включає установи різного типу: 11 - комбінованого, 1 - 

санаторного типу, 1 - навчально-виховний комплекс. Станом на 1 вересня 2017 

року у закладах дошкільної освіти функціонує 110 вікових груп, що на 2 більше, 

ніж в минулому навчальному році. В них виховується 2665 дітей віком від 2 до 6 

років, що на 745 дітей більше норми наповнюваності дошкільних закладів.  

Створено умови для реалізації права громадян на здобуття загальної 

середньої освіти в різних формах. З 1 вересня 2017 року до навчання у школах 

міста приступило 7031 школярів (6870 у минулому році). Середня 

наповнюваність класів становитиме 26,4 учнів. У порівнянні з минулим 

навчальним роком кількість учнів зросла на 161, а класів – на 7. 

В 2017-2018 навчальному році впроваджується науково-педагогічний 

проект «Інтелект України» в 1-у класі НВК №9 «Школа-природничо-

математичний ліцей» та в 1-у класі СШ І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стефаника. 

Збільшується мережа класів з інклюзивною формою навчання, таким 

чином у загальноосвітніх школах №3, №5, №6, №7, №8, №10 навчається 12 

учнів. 

 Забезпечення здобуття якісної освіти–найважливіше завдання, поставлене 

державою. Базову загальну середню освіту здобули 593 випускників 9-х класів, з 

них – 72 учні отримали свідоцтва з відзнакою . Повну загальну середню освіту 

здобули 546 одинадцятикласників, з яких 44 учні нагороджені медалями. 
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На високому організаційно-методичному рівні забезпечено проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання учнів. Для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в місті Коломиї було створено п’ять пунктів 

тестування. Вони розмістилися на базі навчальних закладів СШ І-ІІІ ст. №1 ім. 

В.Стефаника, ЗОШ  І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. С.Лисенка, ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 ім. Т.Шевченка та ЗОШ І-ІІІ ст. №6 імені Героя України Тараса Сенюка. 

Дані пункти забезпечили проходження ЗНО для учасників тестування м. 

Коломиї, Коломийського, Городенківського, Косівського, Снятинського та 

Верховинського районів. 

До проведення зовнішнього незалежного оцінювання було залучено 252 

педагогічні працівники з навчальних закладів м. Коломиї, медичні працівники та 

працівники правоохоронних органів. 

За результатами ЗНО 12 балів отримали: 

- з української мови 19 учнів, що на 13 учнів більше, ніж у минулому 

навчальному році (5 учнів СШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Стефаника, 1 учениця ЗОШ І-ІІІ 

ст. №2, 2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Сергія Лисенка, 2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені 

Т.Г.Шевченка, 1 учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. Героя України Тараса Сенюка, 2 

учні ЗОШ І-ІІІ ст. №8, 4 учні НВК №9 «Школа-природничо-математичний 

ліцей», 2 учні гімназії імені М.Грушевського); 

- з математики 6 учнів, що на 3 учні більше, ніж у минулому навчальному 

році (2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Сергія Лисенка, 4 учні НВК №9 «Школа-

природничо-математичний ліцей»); 

- з історії України 18 учнів, що на 8 учнів більше, ніж у минулому році (6 

учнів СШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Стефаника, 2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 4 учні ЗОШ І-ІІІ 

ст. №4 імені Сергія Лисенка, 1 учень ЗОШ І-ІІІст. №5 ім. Т.Г.Шевченка, 1 учень 

ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. Героя України Тараса Сенюка, 4 учні ЗОШ І-ІІІ ст.№8); 

- з англійської мови 8 учнів (2 учні СШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Стефаника, 5 учнів 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені Сергія Лисенка, 1 учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №8); 

- з біології 3 учні (1 учень ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені Сергія Лисенка, 1 

учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №8, 1 учениця НВК №9 «Школа-природничо-

математичний ліцей»); 

- з географії 1 учень (ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. Героя України Тараса Сенюка). 

 Особливого значення набувають проблеми виявлення та підтримки 

обдарованої учнівської молоді, створення соціального середовища, сприятливого 

для виховання особистості з високим рівнем сформованості творчих здібностей, 

оскільки саме обдарована учнівська молодь у майбутньому формує імідж країни 

на міжнародній арені, її інноваційний людський капітал, відкриваючи свої 

досягнення світовій спільноті. 

 Особливе місце у цьому процесі належить Всеукраїнським учнівським 

олімпіадам, які забезпечують можливість створення cвого майбутнього 

власними силами. 

   Щороку учні 7-11 класів закладів загальної середньої освіти міста беруть 

участь і виборюють призові місця на ІІІ обласному етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. Про це свідчить динаміка участі 

школярів у ІІІ етапі та результативність олімпіадних випробувань. Всього у 

2016-2017 навчальному році в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
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взяло участь 116 учнів та здобули 77 призових місць, що становить 66 % від 

загальної кількості учасників, з них 13 учнів здобули по дві та більше перемог. 

Щороку збільшується кількість учителів, що підготували по 2-3 переможці ІІІ 

етапу. Цьогоріч їх 12. 

В 2016-2017 навчальному році на ІV етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад учні м. Коломиї вибороли 5 призових місць: Огороднік Назарій, учень 

11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№4 імені С.Лисенка зайняв ІІІ місце з 

біології; Мизюк Ірина, учениця 11 класу НВК №9 «Школа-природничо-

математичний ліцей» зайняла ІІІ місце з біології, Олексій Музичук, учень 9 

класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» зайняв ІІ місце з 

біології, Григорак Арсен, учень 10 класу гімназії імені М.Грушевського зайняв 

ІІІ місце з іспанської мови та Феняк Іван, учень 8 класу спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів імені В.Стефаника зайняв ІІІ місце з історії. 

Яскравою була і залишається така форма роботи з обдарованими дітьми, 

як робота в Малій академії наук, адже – це наукова спільнота школярів, це 

сходинка для майбутніх академіків України. Маємо 10 переможців обласного 

етапу МАНу: Марія Симчич, учениця 10 класу НВК №9 «Школа-природничо-

математичний ліцей» (І місце), Христина Шевчук, учениця 10 класу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 (ІІ місце), Віолетта Балабаник, 

учениця 11 класу гімназії ім. М.Грушевського (ІІ місце), Надія Когут, учениця 11 

класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (ІІ місце), Анастасія 

Сметанюк, учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №7 (ІІІ місце), 

Ярина Новицька, учениця 11 класу гімназії імені М. Грушевського (ІІІ місце), 

Олег Кучірка, учень 10 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний 

ліцей» (ІІІ місце), Олена Бреславець, учениця 11 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №6 імені Героя України Т.Сенюка (ІІІ місце), Олеся Тринога, 

учениця 10 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (ІІІ місце). 

Обдаровані діти нашого міста традиційно беруть активну участь у 

різноманітних конкурсах. Особливо важливе місце серед них посідає 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика та Міжнародний 

мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. 

Шевченка. Переможцем ІІІ етапу двох конкурсів стала Кушнір Діана, учениця 8 

класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2, де здобула І та ІІ місце, ІІ місце у IV 

етапах Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, І місце у ІІІ етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика. Відзначено дипломами за оригінальність, творчий 

підхід і образність мислення роботи Бурлак Марти, учениці 4 класу 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стефаника та Сметанюк Мар'яни, 

учениці 5-класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2. 

 З метою громадянсько–патріотичного самовизначення учнів на основі 

поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу, пізнання 

України через форми індивідуально – пошукової роботи було проведено ІХ 

Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів. На обласному 

етапі переможцем стала Шевчук Христина, учениця 10 класу загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №8, яка посіла ІІ місце, а Марія Кох, учениця 11 класу 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стефаника - І місце у 



 30 

Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» в 

номінації «Література». Відзначено дипломом за оригінальність, креативний 

підхід та образність мислення у творчій роботі Семчука Ярему, учня 7 класу 

загальноосвітної школи І-ІІІ ст. №4 імені С.Лисенка.  

Виховуючи обдаровану особистість, вчителям та батькам слід пам'ятати, 

що кожна дитина унікальна по своєму й володіє лише їй властивими 

особливостями, але разом з тим слід розвивати в неї і найбільш загальні 

можливості. Тому педагоги та батьки повинні тісно співпрацювати для 

створення сприятливого клімату, в якому розвивається, виховується та 

навчається обдарована дитина. 

Олімпіади для учнів 3-8 класів сприяють ранньому виявленню 

обдарованих учнів, розвитку інтересу до участі в інтелектуальних змаганнях. 

Завдання для міської учнівської олімпіади були підібрані з урахуванням рівня 

оволодіння матеріалом відповідно в 3–8 класах та рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України. В олімпіаді взяли участь 122 учні початкової школи, з 

них 60 учнів стали переможцями. В олімпіаді з математики для 5-х класів взяли 

участь 22 учні - визнано переможцями 8, в олімпіаді з української мови для учнів 

5-6 класів визнано переможцями 22, з природознавства для учнів 5-х класів 

взяли участь 21 учень - визнано переможцями 11 учнів, з англійської мови для 

учнів 4-7 класів визнано переможцями 40 учнів, з польської мови для учнів 7-8 

класів взяли участь 14 учнів визнано переможцями 7 учнів загальноосвітніх 

закладів міста. 

Результати олімпіади свідчать, що у 3-8 класах навчальних закладів міста 

проводиться цілеспрямована робота з обдарованими та здібними дітьми. 

29 травня 2017 року у Коломийському МПК ”Народний дім» відбулося 

міське свято «Обдарованість року – 2017». Гордість за молоду, творчу, 

талановиту еліту прийшли розділити поважні гості: Високопреосвященний 

владика Коломийсько-Чернівецької єпархії української греко-католицької 

церкви Василій Івасюк, отець Мирослав Пушкарук Коломийсько - Косівської 

єпархії Української православної церкви Київського патріахату, перший 

заступник міського голови Коцюр Сергій Петрович, заступник міського голови з 

гуманітарних питань Бойцан Володимир Васильович, депутат міської ради від 

«Об’єднання Самопоміч», голова бюджетної комісії Крутко Роман Ігорович, 

голова Конгресу української інтелігенції Ольга Руданець. Грамотами 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано – Франківської 

обласної державної адміністрації, управління освіти Коломийської міської ради 

та грошовими винагородами за високі досягнення впродовж навчального року 

було нагороджено 5 переможців ІV етапу та 77 переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, 1 переможець ІV етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка, 1 переможець у ІІІ етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика, 1 переможець Всеукраїнського та 10 переможців 

обласного етапів товариства Малої академії наук, 40 переможців 

Всеукраїнського рівня різноманітних предметних, мистецьких, художньо-

естетичних конкурсів, 40 переможців у спортивних змаганнях, з яких 2 чемпіони 

Європи у 2017 році та 94 учителів.  
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Золотими літерами було вписано імена рекордсменів освіти Коломиї у 

«Книгу рекордів освіти міста», а саме: Назарій Огороднік, учень 11 класу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 ім. С.Лисенка, Ірина Мизюк, учениця 11 

класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», Олексій Музичук, 

учень 9 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», Іван Феняк, 

учень 8 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№1 ім. В.Стефаника, Арсен 

Григорак учень 10 класу гімназії ім. М.Грушевського, Діана Кушнір, учениця 8 

класу загальноосвітньої школи І-ІІІст. №2. А також учителі, які підготували 

переможців ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів: 

Бонарєва Світлана Олександрівна, учитель біології НВК №9 «Школа-

природничо-математичний ліцей», Мацьків Марта Мирославівна, учитель 

біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 ім. С.Лисенка, Гудим’як Олеся 

Іванівна, учитель історії спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№1 ім.В.Стефаника, 

Слаба Людмила Іванівна, учитель української мови загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. №2. Почесну відзнаку міського голови отримала вчитель біології НВК №9 

«Школа-природничо-математичний ліцей» Бонарєва Світлана Олександрівна та 

4 кращих учнів-випускників, їх класні керівники були нагороджені щорічною 

премією Героя України Василя Ткачука та цінними подарунками. 

Одним із пріоритетних завдань діяльності управління освіти є методичний 

супровід виховної роботи, надання методичної та практичної допомоги 

навчальним закладам з питань виконання Закону України «Про освіту», 

реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, 

Концепції національно – патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, 

розвитку творчої активності педагогів, нових технологій виховання. 

 Упродовж навчального року проведено ряд тематичних заходів, 

спрямованих на формування патріотичних почуттів, утвердження національного 

самоусвідомлення. 

Вагомий доробок мають позашкільні навчальні заклади. У 135 гуртках 

займається 1519 учнів, що становить 22 % від усіх учнів. Навчання відбувається 

за напрямками: гуманітарно-естетичним, технічно-ужитковим, туристично-

краєзнавчим, військово-патріотичним, науково-технічним, еколого-

натуралістичним та художньо-естетичним. 

Про результативність позашкільної освіти свідчать перемоги вихованців в 

обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. У цьому році 

вибороли 47 призових місць (21 - обласного, 14 - всеукраїнського, 12 - 

міжнародного рівнів). 

Колективи художньої самодіяльності та вихованці гуртків технічно-

ужиткового напрямку БДЮТ достойно представили мистецтво Коломиї на 

творчому звіті у м.Івано-Франківську. 

На обласному конкурсі-огляді художньої самодіяльності позашкільних 

закладів БДЮТ зайняли 1 місце. 

Вокальний ансамбль «Намисто» музичної студії (керівник Уляна Голуб) 

брав участь в обласному концерті, присвяченому Дню працівників освіти. 

Особливу увагу міська рада, її виконавчий комітет та управління освіти, 

приділяли зміцненню та збереженню матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, що сприяло поліпшенню умов для надання освітніх послуг. 
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Усі заклади освіти виконали поточні ремонти, провели роботи з підготовки 

приміщень, інженерних мереж і споруд до сталої роботи в новому навчальному 

році та в осінньо-зимовий період.  

Таким чином, у навчальних закладах міста проведено заплановані 

ремонтні роботи до нового навчального року. 

 Проводячи роботу з енергозбереження в ЗОШ I-III ст. №2, ЗОШ I-III ст. 

№4 ім. Сергія Лисенка, ЗОШ I-II ст. №7, ДНЗ №5 «Барвінок», ДНЗ №16 

«Орлятко», ДНЗ №17 «Калинка», ДНЗ №19 «Ромашка», НВК №20 «Світлячок», 

ДНЗ №21 «Пролісок» замінено дерев`яні вікна на металопластикові загальною 

площею 380 кв.м.  

Керівники закладів освіти провели ремонт спортивних споруд, дитячих 

майданчиків, зробили благоустрій територій. 

 На розвиток закладів освіти з усіх бюджетів спрямовано 7023,2 тис.грн., 

освоєно коштів: 

- міською радою – 3303,9 тис.грн. 

- управлінням освіти – 3719,3тис.грн., з них виконано робіт на суму 655,9 

тис. грн., придбано матеріалів на 3063,4 тис.грн. 

Зокрема, в закладах освіти виконані такі основні роботи: 

- проведено реконструкцію приміщень їдальні ЗОШ I-II ст. №10 на суму 

285,172 тис.грн.; 

- замінено вікна у 9 закладах ( ЗОШ I-IIIст. №2, ЗОШ I-IIIст. №4 ім. Сергія 

Лисенка, ЗОШ I-IIст. № 7, ДНЗ №5 «Барвінок», ДНЗ №16 «Орлятко», ДНЗ №17 

«Калинка», ДНЗ №19 «Ромашка», НВК №20 «Світлячок», ДНЗ №21 «Пролісок») 

– 380 кв. м / 113 штук на суму 815,866 тис.грн.; 

- замінено підлогу у ДНЗ №9 «Веселка» на суму 26,273 тис.грн.; 

- капітальний ремонт системи електричних мереж у 2 закладах (ДНЗ №18 

«Ластівка», ДНЗ №21 «Пролісок») на суму 94,117 тис.грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №5 «Барвінок» – 725 м.кв. на суму 

567,266 тис.грн.; 

- капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-IIIст. №3 на суму 186,282 тис.грн.; 

- капітальний ремонт спортзалу НВК №9 «Школа-природничо-

математичний ліцей» на суму 184,022 тис.грн.; 

- капітальний ремонт ДНЗ №21 «Пролісок» на суму 75,927 тис.грн.; 

- капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення НВК №20 

«Світлячок» на суму 69,996 грн.; 

- капітальний ремонт площадки на території ДНЗ №19 «Ромашка», та ЗОШ 

I-III ст. №5 на суму 279,997 тис.грн.; 

- капітальний ремонт кахельних печей в приміщені будинку дитячої та 

юнацької творчості на суму 38,220 тис. грн.; 

- капітальний ремонт системи дощового водовідведення та відмостки ДНЗ 

№19 «Ромашка» на суму 30,016 тис.грн.; 

- капітальний ремонт сходів евакуації ДНЗ №7 «Росинка» на суму 25,614 

тис. грн. 

- капітальний ремонт спортмайданчика ЗОШ I-III ст. №4 ім. Сергія 

Лисенка на суму 555,630 тис. грн. 

- поточні ремонти в усіх закладах освіти на суму 655,9 тис. грн. 
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 У 2017 році на оздоровлення школярів виділено 94787,54 грн. Для 

належного відпочинку та оздоровлення дітей на базі шкіл міста (СШ І-ІІІ ст. №1 

імені В.Стефаника, ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Т.Г.Шевченка, НВК №9 «Школа-

природничо-математичний ліцей», гімназія імені М.Грушевського) було 

організовано роботу 4 пришкільних мовних таборів, один профільний табір (на 

базі НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей») та фізкультурно-

оздоровчі табори ( на базі шкіл №5, №6, №7, №8) з денним перебуванням і з 

одноразовим харчуванням. Всього оздоровлено 444 дітей. 

 

Підвідомчі установи: 

Заклади загальної середньої освіти: 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 ім. В.Стефаника 

Директор  Граб Мирослав Васильович.  

дата народження - 08.03.1965р.  

на посаді з 07.03.2007р. 

Кількість учнів   – 1192 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване 

Стан забезпечення меблями   – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін. – спортивний зал-2, 

            їдальня -1, актова зала – 1, 

            спортивний майданчик - 1 

Опалення  – автономне 

Проблеми                                                           –  спортивний зал, який                                                               

                                                                                 знаходиться на подвір’ї школи  

                                                                                 потребує капітального ремонту; 

                                                                                 - потреба в заміні 350-ти вікон; 

                                                                                 - відновлення фасаду школи та  

                                                                                 шкільної майстерні; 

                                                                                 - асфальтування подвір’я школи; 

                                                                                 - облаштування під’їзду та  

                                                                                 розв’язки руху автомобілів біля   

                                                                                 школи; 

                                                                                 - просочення горища школи 

                                                                                 вогнетривким розчином; 

                                                                                 - встановлення пожежної  

                                                                                 сигналізації 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2  

Директор  Семчук Володимир Дмитрович 

дата народження - 23.03.1966р.  

на посаді з  10.12.2010р. 

Кількість учнів  – 573 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-1, їдальня -1,   
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                                                                                       актова зала – 1,  

                                                                                       спортивний майданчик - 1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми                                                          – заміна вікон в шкільних  

                                                                               майстернях 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 

Директор  Бежук Любов Володимирівна 

дата народження - 02.03.1959 р..  

на посаді з 01.09.2009 р. 

Кількість учнів  – 318 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване  

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-1, їдальня -1,      

                                                                                       актова зала – 1,  

                                                                                       спортивний майданчик - 1 

Опалення  – автономне 

Проблеми                                                           – оснащення майбутнього 1 класу; 

                                                                         - спортивний майданчик потребує                   

                                                                         нового покриття і спортивного          

                                                                          оснащення; 

                                                                               - заміна покрівлі школи 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 імені Сергія Лисенка 

Директор – Ковальчук Володимир Миколайович  

дата народження – 26.09.1972р. 

на посаді з 25.11.2008р. 

Кількість учнів  – 1160 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-1, їдальня -1,  

            актова зала – 1,  

                                                                                       спортивний майданчик - 1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми                                                            - немає 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5 ім. Т.Г Шевченка 

Директор  Лазор Богдан Тадейович 

дата народження - 10.09.1956р. 

на посаді з 01.09.1993р. 

Кількість учнів  – 582 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-2, їдальня -1,  

    актова зала - 1 
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Опалення  – централізоване 

Проблеми                                                            - спортмайданчик                

                                                                             (вкомплектувати); 

                                                                              - реконструкції системи опалення                           

                                                                               корпусу початкових класів; 

                                                                               - дренаж нового корпусу; 

                                                                               - капітальний ремонт даху; 

                                                                               - ремонт фасаду двох корпусів; 

                                                                               - ремонт під’їзної дороги 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6 імені Героя України Тараса Сенюка 

Директор – Семенюк Лідія Василівна 

дата народження - 22.08.1967р. 

на посаді з 13.03.2013р. 

Кількість учнів  – 541 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-2, їдальня -1,  

            актова зала – 1, басейн – 1, 

           спортивний майданчик - 1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми  – ремонт підлоги в класах 

 

Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 7  

Директор – Якубовська Оксана Ярославівна 

дата народження - 18.12.1978р. 

на посаді з 10.09.2012р. 

Кількість учнів  – 240 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-1, їдальня -1, 

           актова зала – 1, 

           спортивний майданчик - 1 

Опалення  – автономне 

Проблеми  – ремонт даху, заміна система   

опалення 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8  

Директор - Рибчин Володимир Володимирович 

дата народження - 02.01.1967р. 

на посаді з 16.08.2004р. 

Кількість учнів  – 760 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – добрий 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-2, їдальня -1,  
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           актова зала – 1,                           

           спортивний майданчик - 1 

Опалення  – автономне  

Проблеми                                                           – потребує капітального ремонту  

                                                                             корпус № 2 початкової школи; 

- необхідно покрити асфальтним  

                                                                              покриттям 2000 м кв. подвір’я                             

- капітальний ремонт покрівлі  

                                                                              корпусу № 1 

 

Навчально-виховний комплекс №9 «Школа-природничо-математичний 

ліцей» 

Директор Пасічна Ганна Миколаївна 

дата народження - 08.08.1959р. 

на посаді з 26.08.2009р. 

Кількість учнів  – 821 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-1, їдальня-1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми  – потреба у будові нового спортзалу 

 

Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 10  

Директор  Одверко Любов Вікторівна 

дата народження - 25.09.1951р. 

на посаді з 12.08.2002р. 

Кількість учнів  – 292 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – добрий 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал-1,  

                                                                                       спортивний майданчик – 1, 

                                                                                       їдальня – 1 

Опалення  – автономне (І корпус), пічне (ІІ  

                                                                                корпус), електричне (їдальня) 

Проблеми   - заміна пічного опалення на     

                                                                              електричне (корпус Б №2, корпус    

                                                                               В –майстерня; 

- заміна вікон та дверей у корпусі А 

№ 1 та заміна вікон у корпусі В –

майстерня);  

- заміна електропроводки корпус А 

№ 1 

 

Гімназія імені М. Грушевського 

Директор  Ткачук Володимир Михайлович 
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дата народження - 06.02.1965р. 

на посаді з 02.03.2015р. 

Кількість учнів  – 405 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивні кімнати-2,      

                                                                                       їдальня-1,  

           актова зала – 1,  

                                                                                      спортивний майданчик – 1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми  - ремонт даху, відмостки 

 

 

Заклади дошкільної освіти: 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Дударик» 

Завідувач  Мільохіна Людмила Володимирівна 

 дата народження - 26.04.1960р. 

 на посаді з 15.05.2000р. 

Кількість вихованців  – 220 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал, музичний  

                                                                                       зал, харчоблок, спортивний  

                                                                                       майданчик 

Опалення   – автономне  

Проблеми  – заміна покрівлі даху; 

                                                                                           - заміна системи опалення в   

приміщенні ДНЗ та в підвалі; 

                                                                              - заміна вікон та вхідних дверей  

                                                                              на енергозберігаючі; 

                                                            

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 «Берізка» 

Завідувач  Стефурак Мирослава Іванівна 

 дата народження - 23.03.1969р. 

 на посаді з 01.11.2011р. 

Кількість вихованців  – 253 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал, музичний  

                                                                                       зал, харчоблок, спортивний  

                                                                                       майданчик 

Опалення   – автономне 

Проблеми                                                  - поновлення та поповнення  

                                                                               кухонного інвентарю та  

                                                                               обладнання; 
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                                                                               - заміна вікон; 

                                                                               - капітальний ремонт туалетних    

                                                                               кімнат 6-ти груп; 

- заміна труб зовнішньої 

каналізації 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Барвінок» 

Завідувач  Іванишин Леся Любомирівна 

 дата народження - 13.11.1971р. 

 на посаді з 03.08.2009р. 

Кількість вихованців – 183 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін. – спортивний зал, музичний  

                                                                                        зал, харчоблок 

Опалення   – централізоване 

Проблеми  – ремонт системи опалення та 

водопостачання в підвальному 

приміщенні; 

                                                                             - ремонт покрівлі 
 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Росинка» 
Завідувач  Фенин Тетяна Василівна 
 дата народження - 23.02.1979р. 
 на посаді з 01.02.2006р. 
Кількість вихованців  – 229 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – спортивний зал, музичний  
                                                                                       зал, харчоблок, спортивний  
                                                                                       майданчик 
Опалення   – централізоване 
Проблеми   – потребує капітального ремонту 

харчоблок із заміною застарілого 
обладнання; 

                                                                             - заміна вікон на енергозберігаючі 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Веселка» 
Завідувач  Смоліна Тетяна Степанівна 
 дата народження - 11.07.1972р. 
 на посаді з 03.09.2008р. 
Кількість вихованців – 120 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – музичний зал, харчоблок,  
                                                                                       спортивний майданчик 
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Опалення   – автономне 
Проблеми  – заміна вікон та вхідних дверей;  
                                                                             - заміна огорожі 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 11 «Сонечко» 
Завідувач  Зелик Ольга Миколаївна 
 дата народження - 04.10.1974р. 
 на посаді з 11.04.2011р. 
Кількість вихованців  – 183 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – музичний зал, харчоблок,  
                                                                                       спортивний зал 
Опалення   – автономне 
Проблеми   – необхідна реконструкція 

приміщення кухні 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Світанок» 
Завідувач  Михальчук Тетяна Іванівна 
 дата народження - 02.01.1960р. 
 на посаді з 01.09.1995р. 
Кількість вихованців         – 163 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – музичний зал, харчоблок,  
                                                                                       спортивний зал 
Опалення   – автономне  
Проблеми  – немає 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 «Орлятко» 
Завідувач  Томащук Ольга Михайлівна 
 дата народження - 09.02.1959р. 
 на посаді з 26.06.1997р. 
Кількість вихованців  – 280 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – музичний зал, харчоблок,  
                                                                                       спортивний майданчик 
Опалення   – централізоване 

Проблеми  – заміна вікон та дверей на                                                                                                                                           

енергозберігаючі; 
                                                                             - капітальний ремонт системи 

опалення в підвальному приміщенні  
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Калинка» 
Завідувач  Мельник Леся Дмитрівна 
 дата народження - 17.04.1960р. 
 на посаді з 04.09.2002р. 

http://%20kolosvita2016@gmail.com/
http://%20kolosvita2016@gmail.com/
http://%20kolosvita2016@gmail.com/
http://%20kolosvita2016@gmail.com/
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Кількість учнів  – 200 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – музичний зал, харчоблок,  
                                                                                       спортивний майданчик,   
                                                                                       спортивний зал 
Опалення   – централізоване 
Проблеми  – ремонт каналізаційної системи  
                                                                                та водопостачання 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 «Ластівка» 
Завідувач  Кузенко Галина Ярославівна 
 дата народження - 10.01.1968р. 
 на посаді з 26.08.2008р. 
Кількість вихованців  – 88 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – немає 
Опалення   – автономне 
Проблеми  – ремонт системи опалення 2-го 

поверху 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 «Ромашка» 
Завідувач  Липка Ірина Олександрівна 
 дата народження - 14.10.1969р. 
 на посаді з 16.04.2007р. 
Кількість вихованців  – 280 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – музичний зал, харчоблок,  
                                                                                       спортивний майданчик,           
                                                                                       спортивний зал  
Опалення   – автономне 

Проблеми                                                  – заміна вікон і дверей на        

                                                                             енергозберігаючі; 

- ремонт внутрішньої системи         

опалення; 
                                                                             - капітальний ремонт харчоблоку 
 
Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – 
загальноосвітній навчальний заклад І ст. № 20 «Світлячок» 
Директор  Рибак Оксана Степанівна 
 дата народження - 06.10.1970р. 
 на посаді з 27.02.2017р. 
Кількість учнів  – 118  
Кількість вихованців - 218 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
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Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – музичний зал, харчоблок,  
                                                                                       спортивний майданчик,  
                                                                                       спортивний зал 
Опалення   – автономне 
Проблеми                                                  – часткове асфальтування;   

                                                           - відмостка навколо будівлі; 

                                                           - вуличне освітлення; 

                                                           - добудова котельні; 

                                                           - реконструкція відкритого  

                                                                               бассейну; 

                                                            - заміна вікон, дверей 

 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 «Пролісок» 
Завідувач  Боднарчук Оксана Петрівна 
 дата народження - 24.04.1969р. 
 на посаді з 03.05.2012р. 
Кількість вихованців  – 260 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – музичний зал, харчоблок,  
                                                                                       спортивний зал 
Опалення   – централізоване 
Проблеми   – ремонт систем опалення та 

водопостачання в підвальному 
приміщенні 

 

Заклади позашкільної освіти: 

 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Директор  Юркевич Ганна Теофілівна 
 дата народження - 25.04.1954р. 
 на посаді з 17.03.1992р. 
Кількість учнів  – 752 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – немає 
Опалення   – пічне 
Проблеми   – автономне опалення 

 

Станція юних туристів 

Директор  Вінтонюк Павло Петрович 
 дата народження - 12.12.1957р. 
 на посаді з 01.09.1995р. 
Кількість учнів  – 312 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – немає 
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Опалення   – пічне 
Проблеми   – автономне опалення 

 

Навчально-виробничий центр творчості учнівської молоді 

Директор  Олексюк Лариса Олександрівна 
 дата народження - 08.12.1979р. 
 на посаді з 15.09.2014р. 
Кількість учнів  – 310 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) - немає 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – немає 
Опалення   –  
Проблеми   – відсутність приміщення  

 

Музична студія 

Директор  Голуб Уляна Петрівна 
 дата народження - 03.03.1947р. 
 на посаді з 01.09.1995р. 
Кількість учнів  – 145 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – немає, орендує в СШ І-ІІІ  
                                                                                         ст. № 1 імені В.Стефаника 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін – немає 
Опалення   –  
Проблеми  –  
 
Культура 

З метою надання мешканцям міста Коломиї культурно-дозвіллєвих послуг 

при відділі культури функціонує 13 установ: 8 бібліотек, міський палац культури 

«Народний дім», музей історії міста Коломиї, 3 школи естетичного виховання, в 

яких працює 266 осіб.  

Перш за все робота спрямовувалася на збереження, розвиток та 

популяризацію духовно-багатих, національно-направлених традицій нашого 

краю, підтримку талановитої молоді, розвитку професійного мистецтва, 

організацію цікавого дозвілля для різних вікових категорій населення, 

удосконалення діючої мережі закладів культури, зміцнення матеріально-

технічної бази установ. 

Організація культурно-мистецьких заходів спрямовувалась на відзначення 

державних, релігійних свят, знаменитих і пам’ятних дат та вшанування видатних 

особистостей України та Прикарпаття. Протягом 2017 року в місті проведено 

716 масових заходів: в Народному домі – 193, в бібліотеках – 503, в музеї історії 

міста Коломиї – 20 заходів. З них великими масовими заходами є:  

- 15.01 - Фестиваль вертепів «Різдво-час Божого милосердя»; 

- 05.02 - Фестиваль  колядок і щедрівок «З нами Бог»; 

- 22-23.04 - Х Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка»; 
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- 05-07.05 - другий Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії 

«Покутські витоки»; 

- 21.05 - IV фестиваль церковних хорів «Піснеспіви душі»; 

- 31.05 - II фестиваль-конкурс «Довга коса – дівоча краса»; 

- 04.06 - Свято української пісні (парк ім.К.Трильовського); 

- 10-11.06 - Міжнародний фестиваль дитячого естрадного мистецтва 

«Зорепад»; 

- 11.08 - VIII відкритий обласний фестиваль «Медовий Спас в Коломиї»;  

- 19.08 - Святкування Дня міста Коломиї;  

- 11-17.09 – Всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські 

представлення»; 

- 28.09 - VIІІ Січове свято в Коломиї; 

- 15.11 – VIII Молодіжний фестиваль «Студентська осінь писанкова»; 

- 26.11 - Фестиваль духовної пісні «Все упованіє моє на Тебе Мати 

возлагаю…»; 

- 1-3.12 -  ХХХІ музичний фестиваль ім. А. Кос-Анатольського; 

- 19.12 - Урочисте засвічування міської ялинки. 

У жовтні 2017 року в місті започатковано і проведено І загальноміський 

фестиваль книги «Книга відкриває світ». 

Протягом 2017 року проводились наступні державні та патріотичні заходи: 

- 01.01 - Урочистості на відзначення  108-ої річниці від дня народження 

провідника ОУН  Степана Бандери;   

- 22.01 - Урочистості та святковий концерт до 98-ої річниці проголошення 

Соборності України; 

- 29.01 – Вшанування 99-ої річниці Дня пам’яті полеглих в битві під Крутами; 

- 19.02 - Вечір пам’яті «Слава і пам’ять Героям Небесної Сотні» до Дня Героїв 

Небесної Сотні; 

- 21.02 - музичний вечір «Як наше слово відгукнеться» (до Міжнародного дня 

рідної мови); 

- 09.03 - Урочиста академія (до 203-річниці від дня народження Тараса 

Шевченка); 

- 26.04 - Панахида на вшанування жертв Чорнобильської трагедії з нагоди 31-

их роковин; 

- 08.05 - Панахида на вшанування Дня пам’яті та примирення 

- 21.05 - Панахида на вшанування пам’яті жертв політичних репресій; 

- 23.05 - Відзначення Дня Героїв (день загибелі провідника ОУН 

Є. Коновальця) (Цвинтар «Монастирок»); 

- 27.06 - Урочисті та святковий концерт до відзначення 21-ої річниці 

проголошення Конституції України; 

- 23.08 - Урочисте підняття Державного прапора України; 

- 24.08 - Урочистості з нагоди 26-ої річниці Незалежності України; 

- 14.10 -Урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня захисника 

України та 75-ої річниці створення УПА; 

- 21.11 - Відзначення Дня Гідності та Свободи; 

- 25.11 - Вшанування пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. 
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Долучаються до культурно-мистецького життя і школи естетичного 

виховання. Беручи участь в численних Всеукраїнських, Міжнародних та 

обласних конкурсах, учні шкіл естетичного виховання привезли до Коломиї 

114 перемог: дитяча музична школа №1 – 56 призових місць в різних номінаціях, 

дитяча музична школа № 2 ім. Г. Грабець – 21  призове місце, дитяча художня 

школа ім. Я. Пстрака – 37 призових місць. 

27 випускників шкіл естетичного виховання продовжили професійне 

навчання в закладах культури вищого рівня, а саме: 15 випускників дитячої 

музичної школи №1, 3 випускники дитячої музичної школи №2 ім.Г.Грабець, 9 

 випускників дитячої художньої школи ім.Я.Пстрака.  
 Основні показники розвитку культури 

Показники 
Один. 

виміру 

2016 рік 

факт 

2017 рік 

факт 

 

2018 рік 

прогноз 

2018 рік у 

відсотках до 

2017 року 

Кількість масових та 
універсальних бібліотек 

всього: 

одиниць 8 8 7 87,5 

у тому числі:      

у міських поселеннях одиниць 8 8 7 100 

у сільській місцевості одиниць - - - - 

Книжковий фонд бібліотек прим. 243275 240491 241500 100,4 

Кількість читачів осіб 19739 21206 21400 100,9 

Кількість закладів 

культури клубного типу, 

всього: 

Одиниць 1 1 1 100 

у тому числі:      

у міських поселеннях Одиниць 1 1 1 100 

у сільській місцевості одиниць - - - - 

Музеї одиниць 1 1 1 100 

Кількість відвідувань 

музеїв населенням 

відвід. за рік 

на 

1 людину 

16000 16100 16200 100,6 

Кількість театрів 
одиниць - - - - 

місць - - - - 

Кількість концертних 

(філармонічних) залів 

одиниць - - - - 

місць - - - - 

Кількість шкіл початкової 

спеціалізованої мистецької 

освіти 

одиниць 3 3 3 100 

Кількість учнів у школах 

початкової спеціалізованої 

мистецької освіти 

осіб 845 865 865 100 

 

 

Медицина 

Коломийський міський центр ПМСД працює в складі семи амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини з 01.10.2014 року, згідно рішення 31-шої 

сесії шостого демократичного скликання Коломийської міської ради №1573-

31/2013 від 05.09.2013 року. 
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В семи міських АЗПСМ працюють 12 лікарів ЗП-СМ, 21 лікар терапевт, 17 

лікарів педіатрів, 92 спеціалісти середнього медичного персоналу. 

Адміністративно-господарський відділ представлений керівним складом, 

інформаційно-аналітичним кабінетом, господарською частиною в складі 30-ти 

осіб.  

У 2017р., згідно рознарядки ДОЗ ОДА, завершили спеціалізацію по сімейній 

медицині лікар терапевт дільничний та лікар-педіатр дільничний. Після 

проходження інтернатури, 2 лікарі прийняті на посаду лікаря загальної 

практики-сімейного лікаря. 

Коломийський міський центр ПМСД протягом 2017 року обслуговував 

60699 осіб, які проживають в місті Коломия, з них 11 043 дитячого населення,  в 

т.ч. дітей 0-14 років 9 415, підлітків 15-17р.- 1628 (1896 разом з підлітками інших 

районів, які навчаються в училищах та коледжах м. Коломиї), дорослі від 18р.- 

49 656, з них працездатного віку – 37 302(ч-до 60р., ж-до 55р.) старше 

працездатного віку - (ч-від 60р., ж-від 55р.) 13 443. Проводяться подвірні обходи 

населення міста Коломия, згідно посімейних журналів дільничних лікарів 

(дворові обходи в 2015 році) установа обслуговувала 65 тис. наявного населення 

міста Коломиї. 

Демографічна ситуація за 2017 рік: народилось 560 дітей, що складає 9,2 на 

1000 населення проти 607 за 2016 рік (10,0‰). Померло 672 людей, що складає 

11,0 на 1000 населення проти 653 за 2016 рік (10,7‰). Природній приріст 

населення за 2017 рік -  -112 (-1,8‰), проти  -46 (-0,7‰ ) за 2016 рік. 

Структура причин смерті населення міста Коломиї за 2017 рік: 

Інфекційні хвороби абс. ч. –   6  показник на 100 тис. нас.  9,9 в т.ч: 

Туберкульоз     4     6,6 

Новоутворення    106     174,6 

Ендокринні хвороби   2     3,3 

Хвороби нервової с-ми   3     4,9 

Хвороби ССС     447     736,4 

Хвороби органів дихання   5     8,2 

Органів травлення    26     42,8 

Х-би сечостатевої с-ми   2     3,3 

Аномалії розвитку    2     3,3 

Неточно визначені стани  171     28,0 

Травми та отруєння    29     47,8 

Хв. перинатального пер.   3     4,9 

Інші причини     24     39,5 

Амбулаторно поліклінічна допомога населенню міста Коломиї. 

Лікарями міського центру ПМСД проведено всього 170 620 відвідувань до 

жителів міста Коломиї, в тому числі терапевти – 65 642; ЗПСМ – 42 650; 

педіатри 62 328; відповідно число відвідувань на одного жителя становить 2,8, 

проти 2,9 за 2016 рік, терапевти – 1,8; ЗПСМ – 2,9; педіатри – 5,6. 

З приводу захворювань всього 99 948, з них терапевти – 49 248; ЗПСМ –26 

624; педіатри – 24 076. Показник на 100 жителів всього 164,7, з них терапевти – 

99,2, ЗП-СМ – 170,3, педіатри – 218,0. 



 46 

Кількість відвідувань лікарями хворих вдома: всього 76 759, з них терапевти 

– 35 186; ЗПСМ – 16 601; педіатри – 24 972. Показник відвідувань на 100 жителів 

за 2017 рік – 126,4 проти 147,5 за 2016р., з них терапевтичні – 96,8; ЗПСМ – 

114,2; педіатричні – 226,1. 

Завершили лікування в стаціонарах на дому: всього – 2 321, з них терапевти 

– 1 323; ЗПСМ – 862, педіатри – 136. 

Направлено до вузьких спеціалістів 19 576.  Госпіталізовано в лікарні ІІ – ІІІ 

рівнів – 11 381( в ЛПЗ міста).  

Структура населення міста Коломиї 

Згідно статистичних даних населення міста Коломиї у 2017 році виглядало 

наступним чином: 

№ п/п Вік (років) 
Міське поселення 

обидві статті чоловіки жінки 

1.  
Все населення 

в т. ч. у віці, років 
60699 27959 32740 

2.  0 568 300 268 

3.  1 647 319 328 

4.  2 606 294 312 

5.  3 648 347 301 

6.  4 613 294 319 

7.  0-4 3082 1554 1528 

8.  5 615 300 315 

9.  6 715 351 364 

10.  7 727 379 348 

11.  8 659 337 322 

12.  9 625 328 297 

13.  5-9 3341 1695 1646 

14.  10 609 307 302 

15.  11 703 383 320 

16.  12 624 324 300 

17.  13 571 293 278 

18.  14 485 258 227 

19.  10-14 2992 1565 1427 

20.  15 539 263 276 

21.  116 541 269 22 

22.  17 548 269 279 

23.  18 509 242 267 

24.  19 569 270 299 

25.  15-19 2706 1313 1393 

26.  20-24 3404 1680 1724 

27.  25-29 5283 2664 2619 

28.  30-34 6382 2897 3485 

29.  35-39 4732 2420 2312 

30.  40-44 4471 2188 2283 

31.  45-49 4080 1886 2194 

32.  50-54 4838 2163 2675 

33.  55-59 4564 1945 2619 

34.  60-64 3356 1324 2032 

35.  65-69 2603 976 1627 

36.  70 і старше 4865 1689 3176 
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Фінансування Коломийського міського центру ПМСД протягом 2017 

року становило 17 280,08 тис. грн., що на одного мешканця міста становило 

283,28 грн. 

Також додатково виділялися кошти з місцевого та державного бюджетів (на 

закупівлю сумішей спеціального харчування для дітей, хворих на 

фенілкетонурію; закупівлю туберкуліну; встановлення електрокотельні; 

капітальні та часткові ремонти підпорядкованих структурних підрозділів) 

Фінансування Коломийського міського центру ПМСД 

у порівнянні 3-х років 
 Профінансовано, тис. грн. 

 2015 році 2016 році 2017 році 

Всього за рік 11 775,00 11 438,49 17 280,08 

З них: (min 1218) (min 1378) (min 3200) 

Заробітна плата 8 449,24 8 815,91 13 605,01 

Енергоносії 866,67 1 166,87 1 415,99 

Медикаменти 857,87 771,30 1 158,55 

Товари, послуги, відрядні 1 601,22 684,41 1 100,53 

 

На одного мешканця 193,03 грн. 187,52 грн. 283,28 грн. 

 

Звіт 

про виконання плану по мережі, штатах і контингентах 

КЗ КМР "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" за 2017 рік 

 

Код 

рядка 

Назва   функцій   та   

відповідних   показників 

К
о

д
 Т

П
К

В
К

М
Б

 /
  

Т
К

В
К

Б
М

С
 

К
а
т
е
г
о
р

ія
 Фактична 

наявність 

Середньорічна 

кількість 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

річний 

план 

виконано 

за звітний 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11270 
Центри первинної медичної 

(медико-санiтарної) допомоги 
2180 

 
X X X X 

11280 Установи 2180 100 
  

X X 

11290 Штатнi одиницi - всього, од 2180 400 207,00 207,00 207,00 207,00 

11300 
в т.ч.: лiкарськi посади (ставки), 

включаючи головних i зубних 

лiкарiв 
2180 410 60,50 60,50 60,50 60,50 

11310 Середнiй медичний персонал 2180 411 95,00 95,00 95,00 95,00 

11320 Молодший медичний персонал 2180 412 10,00 10,00 10,00 10,00 

11330 Спецiалiсти (немедики) 2180 413 0,00 10,00 0,00 10,00 

11340 iнший персонал 2180 414 41,50 31,50 41,50 31,50 

11350 
Фонд оплати працi - всього, 

(грн.) 
2180 580 X X 

11389183,0

0 

11167234,0

0 

11360 
в т.ч.:лiкарiв, включаючи 

головних i зубних лiкарiв 
2180 510 X X 3439524,00 4224012,00 

11370 
Середнього медичного 
персоналу 

2180 511 X X 5282320,00 4825059,00 
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11380 
Молодшого медичного 

персоналу 
2180 512 X X 384000,00 384000,00 

11390 Спецiалiстiв  (немедикiв) 2180 513 X X 0,00 464480,00 

11400 iншого персоналу 2180 514 X X 2283339,00 1269683,00 

11410 
Лiкарськi вiдвiдування - 

всього, тис. 
2180 340 X X 200,00 170,62 

11420 
в т.ч.:лiкарiв загальної 

практики-сiмейних лiкарiв 
2180 348 X X 36,00 42,65 

11430 стоматологiв i зубних лiкарiв 2180 341 X X 0,00 0,00 

11440 iншi 2180 345 X X 164,00 127,97 

11450 Деннi стацiонари  Лiжка 2180 203 
  

10 5 

11460 Лiжко-днi (тис.) 2180 303 X X 2,50 4,65 

11470 Стацiонари на дому  Лiжка 2180 202 
  

0,00 0,00 

11480 Лiжко-днi  (тис.) 2180 302 X X 
 

2321,00 

11490 

Кiлькiсть хворих, якi знаходилися на 

амбулаторному лiкуваннi i отримали 

медикаменти безкоштовно або на 

пiльгових умовах (чол.) 

2180 648 X X 9252 1257 

11500 
Видатки на безкоштовний та 

пiльговий вiдпуск медикаментiв, грн. 
2180 649 X X 750000,00 952490,00 

11510 

Кiлькiсть дiтей,якi 

безкоштовно отримали 

молочнi сумiшi (чол.) 

2180 651 X X 0,00 0,00 

11520 

Видатки на безкоштовну 

видачу дiтям молочних 

сумiшей, грн 

2180 650 X X 0,00 0,00 

11530 Зовнiшня кубатура будов (тис.куб.м.) 2180 750 35,00 35,00 X X 

 

Фінансування державних та соціальних нормативів безоплатного та 

пільгового забезпечення населення лікарськими засобами та рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування 
Протягом 2017р. забезпечено пільгові категорії населення м. Коломиї 

рецептами з 100% погашенням та пільговими 50% вартості на одержання 

лікарських засобів на загальну суму 952 209,79 грн. з розрахунку 895,31 грн. на 

одну особу. 

Профінансовано видатки на дотримання нормативів до потреби на 87,67%, 

щорічно збільшуючи суми коштів та охоплення осіб. 

По категоріях хворих: ветеранів війни та прирівняних до них, учасників 

бойових дій – 393 особи, діти-інваліди – 125, інваліди з дитинства І,ІІ групи – 51 

особа.  

У 2017р. на пільгове забезпечення населення лікарськими засобами та 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування з 100% погашенням виділено 

291 184,78 тис. грн.. для І категорії груп населення, 12993,5 грн. для ІІ категорії 

груп населення з пільговими 50% вартості на одержання лікарських засобів. Для 

забезпечення амбулаторного лікування окремих захворювань, передбачених 

постановою КМУ №1303 виділено 610 620,84 грн., що дало змогу забезпечити 

705 осіб зі 100% погашенням вартості на лікарські засоби. 
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Для забезпечення онкологічно хворих наркотичними та сильнодіючими 

лікарськими засобами використано 341 588,88 грн.  

Таким чином, в 2017р. збільшилась загальна сума коштів на безоплатне та 

50% пільгове амбулаторне лікування населення м. Коломия, а також на одну 

особу у разі безоплатного та 50% пільгового лікування і становить 895,31 грн., 

проти 357,38 грн. у 2016р. 

З квітня 2017 року лікарі установи активно долучились до виконання 

Урядової програми «Доступні ліки».  

На період квітень-грудень 2017р. для виконання УП «Доступні ліки» 

затверджено 1 150 300,00 грн. Станом на 22.12.2017р. використано 749 740,12 

грн., що складає 65,18% від затвердженої суми. 

Лікарями міського центру ПМСД виписано 21 093 рецепти, з яких 

отоварено 17 688 рецептів, в тому числі 15 113 рецепти на кардіологічні 

препарати на суму 753 502,11 грн.  

Надання первинної медико-санітарної допомоги учасникам АТО  

Станом грудень 2017р. по м. Коломия налічувалось 208 учасників АТО, з 

них 208 демобілізовані (в тому числі 35 поранених), а також 211 дітей учасників 

АТО. 

За звітній період з диспансерного обліку знято 6 чоловік (вибули в район). 

На кінець ІV кварталу 2017р. на диспансерному обліку перебуває 95 чоловік. 

Отримали статус учасника бойових дій 434 людини, з них 17 інвалідів війни, в 

тому числі ІІ група інвалідності – 2 чоловіки, ІІІ група інвалідності – 15 чоловік. 

Стаціонарно оздоровлено 53 (17 інвалідів) учасники бойових дій, амбулаторно 

оздоровлено  208 учасників АТО. 

Протягом звітного періоду обстежено 183 учасники АТО, 12 учасників 

бойових дій перебували на санаторно-курортному лікуванні, сім дітей учасників 

АТО оздоровлені в санаторіях «Ясень» та «Сніжинка». 

На всіх учасників АТО заведено та ведуться сімейні медичні паспорти. 

 

Надання первинної медико-санітарної допомоги ліквідаторам та 

учасникам ЧАЕС 
Чорнобильська катастрофа дала і продовжує давати суттєвий негативний 

внесок у формування здоров’я населення за рахунок: 

- екологічного впливу; 

психологічного порушення, яке викликає хронічний стрес у населення; 

- дії радіаційного впливу. 

Стан здоров’я потерпілих залежить від:  

- дози, яку отримав кожен з них; 

- стану здоров’я до аварії; 

- особистого відношення до свого здоров’я. 

Серед ліквідаторів спостерігається також зростання захворювання, які 

можна вважати радіаційно обумовленими: катаракта майже в 4 рази, хвороби 

ендокринної системи у 2 рази, злоякісні утвори, неврози екзогенного характеру. 

Стан здоров’я потерпілих викликає серйозні занепокоєння, з року в рік стан 

здоров’я їх погіршується, що пов’язано не лише з наслідками катастрофи, а й 

погіршенням умов життя. 
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На диспансерному обліку протягом 2017 року знаходилося 224 чоловік, з 

них 39 дітей. 

За рік оглянуто 218 чоловік. Виявлено здорових – 18 чоловік, відповідно 

хворих – 220 чоловік. 

Щорічно проводиться медичний огляд з включенням всіх вузьких 

спеціалістів з повним об’ємом необхідних обстежень. 

Стаціонарно проліковано – 81 чоловік. Санаторно-курортне лікування 

отримали 28 чоловік, що також являється проблемою, оскільки лише перша 

категорія має право на санаторно-курортне лікування. 

Число виписано пільгових рецептів – 228 (139 чол.) Сума коштів 

витрачених на оплату пільгових рецептів  становить 42 400,00 грн. 

Кількість постраждалих, які підлягали зубопротезування – 3 чоловіка на 

суму 1500,00 грн. Кількість постраждалих, які підлягали санації ротової 

порожнини 72 осіб, з них сановано – 56 чоловік. 

Протягом 2017 року померло 2 ліквідатори аварії на ЧАЕС. 
 

Робота служби у справах дітей 

Працівники служби у справах дітей підготували такі проекти рішень та доповіли 

на засіданні виконавчого комітету: 

- Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.09.2014 року № 190 «Про виконання рішень виконавчого комітету з 

питань профілактики правопорушень серед дітей у місті Коломиї» та 

прийнято відповідне рішення від 26.09.2017 р. № 205. 

- «Про здійснення делегованих повноважень з питань опіки та піклування» 

та прийнято рішення від 31.10.2017 року № 228. 

- Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 25.03.2014 № 44 

«Про забезпечення житлом і першим робочим місцем дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа» та 

прийнято відповідне рішення від 28.11.2017 р. № 249. 

Працівники служби у справах дітей підготували проект розпорядження 

міського голови від 30.05.2017 р. № 194-р «Про відзначення Дня захисту дітей в 

місті Коломиї». 

 У 2017 році працівники служби у справах дітей міської ради опрацювали 

174 заяви громадян. Для порівняння у 2016 році було 204 заяви, у 2015 році – 

185. 

 У переважній більшості заяви виносяться на розгляд на засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини та на засідання виконавчого комітету. Працівники 

служби підготували 63 проекти рішень виконкому та видали громадянам 

рішення на руки. З них: про затвердження висновків про доцільність 

позбавлення батьківських прав — 9, про визначення способів участі у вихованні 

та спілкуванні з дітьми — 17, майнові питання, що стосуються дітей — 64, 

визначення місця проживання дітей — 3, надання статусу дитини-сироти чи 

дитини, позбавленої батьківського піклування — 9, відібрання дітей від батьків 

— 5, про надання висновків про доцільність усиновлення та відповідність 

інтересам дитини – 3, взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та прийомні 

батьки -4, про призначення опікуном 3, зняття повноважень піклувальника -1, 
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утворення чи скасування прийомної сім’ї -3, обстеження умов проживання -5, 

перевірка цільового використання аліментів -2, виїзд статусної дитини за кордон 

на тимчасовий період -2, питання щодо невиконання батьківських обов’язків 9, 

питання щодо повернення дитини в сім’ю -5,  інші, що стосуються роботи 

служби -44. 

 У 2017 році зареєстровано 236 номерів вихідної кореспонденції, для 

порівняння у 2016 р. – 274, у 2015 р. – 305. 

 Вхідної кореспонденції у 2017 році 221 номер, у 2016 р. – 154, у 2015 р. – 

227. 

 Відбулося 12 планових засідань комісії з питань захисту прав дитини та 4 

позачергових засідань. Комісія складається з 12 членів, представників різних 

організацій та установ міста, депутатів міської ради. Завідувач сектору опіки, 

піклування та усиновлення служби у справах дітей Мисливчук Г. М. є 

секретарем даної комісії та організовує її роботу.  

 Працівники служби у 2017 році взяли участь у 170 засіданнях 

Коломийського міськрайонного суду. З них 124 засідання у цивільних справах, в 

яких брали участь як представники органу опіки та піклування (виконавчого 

комітету міської ради), та в 46 засіданнях суду по кримінальних справах. Для 

порівняння у 2016 році взяли участь у 216 засіданнях суду, з них 16 – по 

кримінальних справах. 

 На території міста Коломиї проживає 11 021 дитина. 

У міському бюджеті на заходи служби у справах дітей у 2017 році 

передбачено 372 250 грн., які використані у повному обсязі. 

 Передбачено у міському бюджеті на 2018 рік 165 000 грн. на заходи з 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 33 000 грн. 

на заходи щодо подолання дитячої бездоглядності та профілактики 

правопорушень, 88000 грн. на соціальний захист дітей переміщених із тимчасово 

окупованих територій та дітей, загиблих воїнів АТО. На придбання житла для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування передбачено 500 000 

грн. Всього на 2018 рік — 872 250 грн. 
Робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування 

У місті Коломиї діє міська Програма поліпшення виховання, навчання та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування на 2017-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.11.2016 

р. № 960-14/2016. 

 На виконання заходів даної програми у міському бюджеті на 2017 рік 

передбачено 144 000 грн. 

 На первинному обліку у службі у справах дітей міської ради на кінець року 

перебуває 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 

29 в сім’ях опікунів та піклувальників, 5 в прийомних сім’ях, 8 в дитячому 

будинку сімейного типу, та 14 в інтернатних закладах. 

 У 2017 році з нагоди Великодня для найменших дітей-сиріт організовано 

розпис писанок у музеї «Писанка» та вручено продуктові набори для 50 дітей на 

загальну суму 15 000 грн. 

 Працівники служби згідно окремого графіка проводять обстеження умов 

проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 
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складаються акти встановленого взірця. За 12 місяців 2017 року обстежено 

умови проживання усіх дітей, які проживають у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях та ДБСТ. Встановлено, що всі діти проживають в хороших 

житлово-побутових умовах. Задоволені своїми умовами для проживання та 

виховання, мають добрі взаємовідносини з своїми опікунами та 

піклувальниками. 

 З нагоди Дня захисту дітей 1 червня організовано конкурс малюнку на 

асфальті на тему «Життя без інтернету», в якому взяло участь близько 400 дітей. 

15 найменших дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

отримали подарунки від міського голови на загальну суму 8 000 грн. під час 

урочистого відкриття свята. Для дітей також організовано святковий обід в кафе 

«Трембіта». Учасники громадської організації «АСЕТ» підготували флеш-моб 

акцію на теми «Збережи життя» та «Безпека в інтернеті». У міському парку ім. 

Кирила Трильовського відбувся святковий концерт для дітей. Всього на 

організацію заходів використано 16 000 грн. 

 З нагоди Дня знань 1 вересня працівники служби у справах дітей провели 

акцію з видачі сертифікатів на придбання шкільної та спортивної форми і 

шкільного приладдя. Забезпечено 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Використано 75 000 грн. на шкільну форму та 25 000 

грн. на шкільне приладдя. 

 Здійснюються заходи для захисту житлових та майнових прав дітей. Згідно 

рішень виконавчого комітету закріплено право на проживання у житлі за дітьми, 

в якому вони проживали з батьками до влаштування під опіку чи піклування. За 

чотирма дітьми, позбавленими батьківського піклування закріплено хату в якій 

вони проживали до набуття статусу. Вживаються заходи для приватизації землі. 

 Одна дитина перебуває на квартирному обліку - Хлопек Ярослав 

Мирославович. Також, шестеро осіб з числа дітей-сиріт перебувають на 

квартирному обліку. Згідно рішення виконавчого комітету надано з соціального 

житлового фонду двохкімнатну квартиру для дитини-сироти Савчук Іванни 

Андріївни. 

 За 2017 рік надали статус дітей-позбавлених батьківського піклування 3 

дітям (Григорчук О., Петруняк Ю., Ясінчук Б.). Знято з обліку 8 дітей, 7 у 

зв»язку з виповненням повноліття, а 1 дитину у зв»язку з усиновленням. 

 Усі діти двічі на рік проходять медичні огляди, що засвідчується 

висновками про стан здоров»я дитини. 

 Забезпечено 100% оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 Повідомлено сімох дітей про необхідність отримання одноразової 

грошової допомоги у зв’язку з досягненням дітьми 18-річчя.  

 Працівники служби у справах дітей сприяли в працевлаштуванні на роботу 

неповнолітнього (Мартикяна М.), який має статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування у комунальне підприємство після закінчення ліцею. 

 У 2017 року утворено дві нові прийомні сім’ї та влаштовано до них на 

спільне виховання та проживання трьох малолітніх дітей. Також, трапився і 

негативний випадок, розірвано договір з прийомними батьками Фільварком В. О. 

та Фільварок Г. П. і скасовано рішення про передачу їм на виховання трьох 
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дітей. Основною причиною цього стало те, що батьки розірвали шлюб і 

припинили спільне проживання. З прийомною мамою проживає троє рідних 

дітей і їй фізично трудно займатися вихованням і утриманням ще й трьох 

прийомних дітей.  

 З нагоди Дня св. Миколая забезпечено дітей-сиріт подарунками на суму 

13000 грн. Записано телепередачу на телеканалі Коломийська ТРК «НТК» з 

цього приводу. 
Робота з попередження дитячої бездоглядності 

На обліку служби у справах дітей перебуває 11 дітей як таких, що 

проживають у складних життєвих обставинах. 

З метою захисту життя та здоров»я дитини прийнято рішення органом 

опіки та піклування про негайне відібрання від матері малолітнього  

Колєсниченка Артема. Дитину влаштовано до Міжрегіонального центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей в с. Мединя, Галицького р-ну, Івано-

Франківської області. Відповідно до статті 170 Сімейного кодексу України в 

семиденний термін подано позов до Коломийського міськрайонного суду. 

У 2017 році в Міжрегіональному центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей в с. Мединя, Галицького ну, перебувало 10 дітей. 

На даний час у закладі перебувають Колєсниченко Артем, Мартинюк 

Діана, Мартинюк Владислав, Кирилова Олена, Алексєєва Тетяна, Болкуневич 

Василь. Повернуто з закладу Ясінчук Богдану, Пенила Василя, Пенила Степана, 

Пенила Володимира та Петрову Лізу. 

Також, влаштовано Йолтухівського Романа до Івано-Франківського центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Здійснюється строгий контроль за відвідуванням учнями занять у школах. 

З цією метою проведено рейди «Урок». Проведено виховні бесіди з трьома 

неповнолітніми. Загалом, усі діти приступили до навчання. 

З ініціативи служби у справах дітей подано три позови до суду про 

позбавлення батьківських прав батьків по відношенню до сімох дітей.  

Також, у місті Коломиї діє міська Програма попередження дитячої 

бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-

2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.11.2016 р. № 959-14/2016. 

У міському бюджеті на виконання програми передбачено 27 000 грн. 

 На виконання заходів програми у квітні-травні 2017 року відбулась 

загальноміська спартакіада «Молодь проти злочинності 2017» у якій взяли 

участь понад 500 учнів восьмих класів з усіх шкіл міста. Спартакіада відбувалась 

у Коломийській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №10, Коломийській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 імені Героя України Тараса Сенюка та 

Коломийській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8. Започаткували дані 

змагання працівники служби у справах дітей міської ради відповідно до міської 

«Програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх» за підтримки тренера дитячо-юнацької 

спортивної школи Дорундяк Світлани Андріївни. Перед початком змагань дітям 

було продемонстровано короткометражні сюжети журналістів телеканалу ICTV 

про умови перебування неповнолітніх у Ковельській та Харківській виправно-

трудових колоніях. 
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Впродовж змагань точилася запекла боротьба між усіма командами, адже 

всі показували надзвичайно високі результати в естафеті, підтягуванні, стрибках 

з скакалкою, волейболі, перетягуванні канату та шахах. У загальному заліку 

перемогу в міській спартакіаді «Молодь проти злочинності 2017» здобула 

команда загальноосвітньої школи № 4 імені Сергія Лисенка, друге місце посіли 

учні спеціалізованої школи №1 імені Василя Стефаника і третє місце зайняли 

господарі змагань, учні загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 10. Всі учасники 

змагань нагороджені цінними подарунками та кубками від міської ради на 

загальну суму 15 000 грн. 

22 вересня 2017 року працівниками служби у справах дітей Коломийської 

міської ради організовано поїздку у зоопарк «Лімпопо» Львівської області. У 

екскурсії взяли участь діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти з сімей учасників АТО, діти, сім‘ї яких переселилися з тимчасово 

окупованих територій та діти з сімей, що проживають у складних життєвих 

обставинах. Супроводжували дітей представник поліції Волох Тетяна Василівна 

та лікар Селєзньова Світлана Степанівна. 
Профілактика правопорушень 

У 2017 році 11 неповнолітніх вчинили 16 кимінальних правопорушень, а 

саме 10 хлопців (Сідор Руслан, Дідик Ігор, Кіндрачук Тарас,  Нижник Дмитро, 

Олексюк Іван, Дущак Назар, Тимофієв Євгеній, Катунін Олексій, Повелкін 

Євгеній, Мазурик Роман), а також, 1 неповнолітня дівчина Василишин Наталія, 

яка вчинила рецидив злочину і засуджена Коломийським міськрайонним судом 

до позбавлення волі на 1 рік 2 місяці. 

Працівники служби у справах дітей міської ради взяли участь у 46 

засіданнях суду по кримінальних справах в яких обвинувачувалися неповнолітні. 

Також, представляли інтереси дітей при наданні пояснень та під час 

пред’явлення обвинувачення. 

Для порівняння у 2016 році 8 неповнолітніх вчинили 12 легких злочинів та 

злочинів середньої тяжкості. 

 Тобто маємо певний ріст злочинності  в порівнянні з минулим роком. 

Характерною особливістю злочинності серед неповнолітніх у 2017 році є 

поширення втягнення дорослими особами неповнолітніх у злочинну діяльність. 

Так є 11 змішаних злочинів за участю неповнолітніх, це як правило – крадіжки з 

проникненням у житло, які кваліфікуються за ч. 3 ст. 185 КК України, грабіж 

кваліфікується за ч. 2 ст. 186 КК України, незаконне заволодіння транспортним 

засобом групою осіб за попередньою змовою ч. 2 ст. 289 КК України, умисне 

легке тілесне ушкодження ч.1 ст. 125 КК України. 

Як позитив слід відмітити те, що не має жодного злочину вчиненого в 

стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Не було вчинено тяжких 

злочинів чи злочинів особливої тяжкості. 

За вчинені злочини неповнолітні, як правило, отримали умовні терміни 

покарання, штрафи та громадські роботи. Ще чотири справи розглядаються у 

Коломийському міськрайонному суді і можливо ще будуть винесені вироки 

щодо засудження неповнолітніх до позбавлення волі та направлення їх у 

виправно трудові заклади. 

З метою попередження скоєння дітьми правопорушень проводилися: 
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- Профілактичні заходи в навчальних закладах (лекції, вікторини, 

індивідуальні бесіди); 

- Відвідування помешкань, де проживають діти, які вчинили 

правопорушення; 

- Профілактична робота з сім’ями за місцем проживання; 

- Анкетування учнів для визначення рівня вживання неповнолітніми 

алкоголю чи наркотичних засобів та фактів вимагання грошей; 

- Працівниками поліції проводились оперативно-профілактичні заходи, 

спрямовані на запобігання проникнення наркотичних засобів до 

навчальних закладів; 

- Спільні рейди працівників поліції та працівників служби у справах дітей 

міської ради щодо виявлення фактів продажу тютюнових виробів та 

алкоголю дітям. 

На профілактичному обліку неповнолітніх у секторі ювенальної превенції 

Коломийського відділу поліції перебувають 7 неповнолітніх. 
Робота з дітьми, які мають статус внутрішньопереміщених осіб та з дітьми загиблих 

воїнів у АТО 

У залі засідань міської ради працівники служби у справах дітей вручили 

сертифікати на придбання шкільної форми та канцтоварів для дітей  зі статусом 

внутрішньо переміщених осіб, дітей загиблих учасників АТО та дітей, батьки 

яких отримали інвалідність внаслідок участі в АТО. 

З міського бюджету на це передбачено 52 тисячі гривень. Таким чином на 

території міста виконують Програму з реалізації на території Коломиї Конвенції 

ООН про права дитини.  

Традиційно, за законодавством, шкільною формою забезпечують лише 

дітей-сиріт, але завдяки підтримці депутатів міської ради, уже другий рік поспіль 

у Коломиї знайшли можливість поширити це правило і на дітей зі статусом 

внутрішньо переміщених осіб, а цього року таку фінансову підтримку від міста 

отримали ще й діти загиблих учасників АТО та діти, батьки яких отримали 

інвалідність внаслідок участі в АТО. 

Тепер, вивчаємо можливість забезпечити такими сертифікатами і дітей із 

малозабезпечених і багатодітних родин, які цього потребують. 

У місті Коломиї на гастролі приїжджали 6 пересувних цирків «Шапіто». 

Діти забезпечувалися безкоштовними запрошеннями.  

За кошти програми придбано тести для виявлення марихуани у кількості 

196 штук на суму 8 000 грн. Проведено у жовтні-грудні 2017 року акцію у 

школах міста з тестування на марихуану серед школярів. До заходу були 

залучені лікарі наркологи, батьківські комітети шкіл та телебачення.  

Також, для дітей хворих на фенілкетонурію придбано спеціальне 

харчування МД-міл на загальну суму 191 250 грн. Таким чином на 100% 

забезпечено потребу дітей, які хворі на рідкісні захворювання у спеціальних 

продуктах харчування.  

30.08.2017 року в приміщенні міської ради відбувся круглий стіл на тему 

«Праця неповнолітніх працівників». У заході взяли участь головний державний 

інспектор Управління Держпраці в Івано-Франківській області, працівники 
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поліції та служби у справах дітей. Присутні обговорили питання обов’язкового 

дотримання вимог законодавства про пільги працюючих неповнолітніх. 
 

Надання адміністративних послуг у місті 

На сьогодні управління надання адміністративних послуг здійснює прийом 

громадян у новому, відремонтованому приміщенні на площі Привокзальній, 

2А/1, поступово додаючи нові послуги. 

Приміщення складається з фронт-офісу та бек-офісу. Площа фронт-офісу 

налічує понад 300 м2 та складається із зон інформування, очікування, 

обслуговування та приміщення для прийняття осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. У роботі використовується електронна система керування 

чергою, відеофіксація процедури надання адміністративних послуг, кнопка 

виклику адміністратора для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Через УНАП надаються 185 адміністративних послуг, що на 30 

адміністративних послуг більше ніж у 2016 році. Зокрема, з лютого 2017 

Управлінням розпочато надання довідок про склад сім’ї, а з червня 2017 року – 

послуг у сфері соціального захисту населення (двадцять дві послуги). На даний 

час в сфері субсидій та інших послуг соціального захисту населення надано 

більше 20000 послуг. 

Кількість працівників УНАП – 31 штатна одиниця.  

За 2017 рік через УНАП надано більше 86000 адміністративних послуг, що 

на 350 відсотків більше ніж у попередньому році. 

Працівниками УНАП протягом 2017 року прийнято понад 90000 осіб.  

Найбільш масовими у звітному періоді були послуги у сферах: 

- державної реєстрації нерухомості та бізнесу; соціального захисту 

населення – 13296 послуг; довідок про склад сім’ї. 

За надання адміністративних послуг через УНАП, в 2017 році до міського 

бюджету м. Коломия надійшло близько 2,5 млн. гривень. 
 

Робота з молоддю та розвиток спорту в місті 

В місті діє міська прогама “Молодь Коломиї” на 2017-2020 роки. На її 

реалізацію у 2017 році виділено 130 тис. грн. 

Відділ молоді та спорту постійно співпрацює з різними молодіжними 

громадськими організаціями та об'єднаннями. 

Відповідно до стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 - 2020 роки затвердженої Указом Президента України від                  

13 жовтня 2015 року №580/2015 відділ молоді та спорту пріорітетними 

напрямками у своїй діяльності  визначив громадянсько-патріотичне, військово-

патріотичне та духовно-моральне виховання молоді. Проведено ряд заходів у 

цьому напрямку: огляд-конкурс стройової пісні серед студентської молоді до 

Дня Захисника України, Чемпіонат з лазертагу серед молодіжних команд до Дня 

Захисника України, акція «Запали свічку пам’яті» до Дня пам’яті жертв 

Голодомору; «Ланцюг єдності» з нагоди відзначення Дня Соборності України; 

конференція “Герої Небесної Сотні”. 

При відділі молоді та спорту функціонує Молодіжна рада, яка складається 

з 23-ох осіб, серед яких: студенти з усіх вищих навчальних закладів міста та 

активні молоді громадські діячі. Представники Молодіжної ради залучаються 
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для організації та проведення загальноміських заходів. З ініціативи Молодіжної 

ради проводиться ряд благодійних та екологічних акцій. Молодіжна рада 

займається виготовленням і розповсюдженням соціальної реклами.  

Відділ молоді та спорту міської ради і Молодіжна рада тісно співпрацюють 

з Асоціацією економічного розвитку Коломийщини. Таким чином проведено 

конкурс-квест із залученням представників молодіжних організацій, активної 

молоді міста в рамках проекту “Створення умов для легкого і вільного доступу 

до інформації про власність громади”. 

Важливою формою роботи з молоддю є проведення конференцій, круглих 

столів, інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» та брейн-ринг спільно з бізнес-

платформою SpaceUp. 

В різних навчальних закладах  проведено ряд  семінарів та лекцій на теми з 

попередження негативних явищ у молодіжному середовищі. 

В рамках міської Програми «Майбутнє України» Коломийської станиці 

Пласт на 2016-2018 роки з міського бюджету віділено 67 тис. грн. Разом з 

пластунами організовано святкування річниці пластової присяги, спартакіади, 

теренові ігри, поїздки та наметові табори. 

19 квітня 2017 року відбувся Кубок КВН м.Коломиї “Весняний бум”. Всі 

шість команд показали високий рівень підготовки. Учасники отримали багато 

подарунків, а переможці — Коломийський економіко-правовий коледж ще й 

сертифікат на 4000 грн.   

У травні Молодіжна рада за підтримки міської ради організувала у 

мистецькому центрі “Світовид” благодійний “Весняний бал” під час якого було 

зібрано понад 11 тис. грн. для онкохворого маленького коломиянина Захарчика 

Грекуляка. Серед благодійних акцій були ще “Великодня акція заради життя 

дитини” в рамках якої зібрано 24 тис. грн. також для Захарчика Грекуляка. До 

Дня Святого Миколая відбувся проект “Подаруй дітям свято” з метою підтримки 

дітей сиріт та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також 

традиційно організовується різдвяний доброчинний Вертеп.  

З нагоди відзначення Дня молоді було відкрито довгоочікуваний 

Студентський сквер, що стало справжнім та найкращим подарунок влади для 

молоді міста. Після відкриття скверу відбулися урочистості та святковий 

концерт за участі фіналістів шоу “Україна має талант” Петра Сказківа та гурту 

“Петрос”, та інших. Також у рамках святкування було проведено відкритий 

турнір зі стрітболу, відкритий турнір з міні-футболу та турнір з лазертагу.  

До Дня міста у Студентському сквері також було організовано молодіжні 

заходи, а саме: святковий молодіжний концерт та фестиваль фарб. 

Відділ молоді та спорту завжди підтримує талановиту та обдаровану 

молодь. Так цьогоріч надано фінансову підтримку комедійному колективу “Дикі 

Гуцули” для участі у відбірковому фестивалі “Ліга Сміху”. Також надано 

сприяння брейкдансерам Роману Масику та Владу Курочці для участі у 

спрортивно-музичному фестивалі Європи Z-Games.  
Фізична культура і спорт 

У 2017 році з міського бюджету на олімпійські види спорту виділено 398 

тис. грн. (199 тис. грн. на навчально-тренувальні збори та 199 тис. грн. на участь 

у змаганнях). На неолімпійські види спорту — 70 тис. грн (35 тис. грн. на 
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навчально-тренувальні збори та 35 тис.грн. на участь у змаганнях). На 

спортивно-масові заходи — 180 тис. грн. (закупівля нагородної атрибутики).  По 

міській програмі “Розвитку футболу” виділено 600 тис. грн.  

Відділом молоді та спорту проведено 36 спортивних заходів різного рівня. 

Серед них ряд змагань всеукраїнського рівня з наступних видів спорту: важкої 

атлетики, легкої атлетики, боксу, пауерліфтингу, вільної боротьби. Так само 

проведено ряд змагань обласного значення з таких видів спорту, як 

пауерліфтинг, важка атлетика, бокс, футбол, кікбоксинг, шахи, теніс, легка 

атлетика.  

 Коломия протягом багатьох років посідає друге місце в категорії спорту 

вищих досягнень в межах Івано-Франківської області. 

 Серед міських масових заходів було організовано в рамках Кубка міського 

голови ряд змагань з наступних видів спорту: легка атлетика, волейбол, футбол,  

міні-футбол, кікбоксинг, шахи, теніс, гімнастика, дзюдо, футзал.   

 Цьогоріч шестеро коломийських спортсменів виконали норматив Майстра 

спорту України та Любомир Сагалюк виконав норматив - Майстра спорту 

України міжнародного класу. 

 Коломийська футбольна команда «Покуття» посіла перше місце в 

чемпіонаті області. 
 В рамках відзначення Всесвітнього дня здоров’я 15 квітня на площі 

Відродження відбувся спортивно-оздоровчий захід «Руханка». 

 Традиційними для Коломиї стали міжнародні матчеві зустрічі з боксу. У 

2017 році таких було дві: «Україна — Молдова» та «Україна — Грузія». 

 Коломиянин Ярослав Михалушко здобув золоту медаль на чемпіонаті 

Європи з боксус серед юніорів, що відбувся в жовтні 2017 року в Болгарії 

(м. Албена).  
 Важкоатлетка Вероніка Івасюк стала чемпіонкою Європи. 

 Любомир Сагалюк став бронзовим призером Чемпіонату світу з вільної 

боротьби серед військовослужбовців.  

 Після утворення Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи у місті з'явилися три нові види спорту. На даний момент у Коломийській 

КДЮСШ займається спортом 1321 дитина. Нижче в табличному вигляді 

викладено для порівняння мережу попередню та теперішню. 

№ Види спорту  2016-2017 н.р. 

(ставки) 

2017-2018 н.р. 

(ставки) 

1 Легка атлетика 3,5 4,5 

2 Гімнастика 4,5 4,0 

3 Футбол 6 6.5 

4 Баскетбол 1 1 

5 Вільна боротьба 6 6.5 

6 Гандбол 3.5 3,5 

7 Бокс 3,5 3,5 
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8 Шахи 2,5 2,5 

9 Пауерліфтинг 1 1 

10 Теніс 3.5 3,5 

11 Карате-до 1 1 

12 Айкідо  0.5 - 

13 Футзал  1 1 

14 Волейбол 1 1 

15 Фрі-файт  0.5 0,5 

16 Дзюдо  1 1.5 

17 Кікбоксинг  0.5 1 

18 Настільний теніс  1 2 

19 Шашки 1 1 

20 Веслування на байдарках та 

каное  

1 1.5 

21 Плавання (новий вид) - 2 

22 Важка атлетика (новий вид) - 1.5 

23 Кінний спорт (новий вид) - 1 

У 2017 році з міського бюджету використано кошти для капітальних 

ремонтів спортивних споруд. А саме, 1 499 тис. грн. для капітальних ремонтів 

приміщень по бул. Лесі Українки, 43 та 1 452 тис. грн. на приміщення по  вул. 

Петлюри, 17 б.  

  

Оздоровлення дітей 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та 

з метою забезпечення повноцінного відпочинку, оздоровлення, лікування дітей у 

літній період в місті Коломиї діє міська Програма з  оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2017-2020 роки.  

Згідно статистичних даних станом на 01.01.2017 року на території 

м.Коломиї проживає 6870 дітей шкільного віку, з них — 3542 дитини пільгових 

категорій. Станом на 20.10.2017 року послугами відпочинку та оздоровлення 

забезпечено 899 дітей шкільного віку, із них 234 дитини охоплені оздоровленням 

та 665 дітей послугами відпочинку. 

Оздоровча кампанія в м.Коломиї розпочалась 01 червня 2017 року.  При 

Коломийській міській раді створена координаційна рада, яка провела  перевірку 

дотримання норм щодо стану готовності до початку оздоровчої кампанії згідно 

чинного законодавства в загальноосвітніх школах міста.  
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На виконання міської Програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 

2017-2020 роки цьогоріч виділено 300 тис.грн. З них за 288 тис. грн. було 

придбано 53 путівки для дітей пільгових категорій в позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку “Перлина Придністров'я” (с.Михальче, 

Городенківський район). Та 10 тис. грн. на мандрівний відпочинковий табір 

Коломийського клубу туристів “Чорногора”, в якому оздоровилось 30 дітей.  

 Також відділом молоді та спорту міської ради за рахунок путівок 

виділених Івано-Франківською облдержадміністрацією у Всеукраїнських та 

обласних дитячих оздоровчих таборах оздоровлено 63 дитини пільгових 

категорій. На даний час оздоровлено 15 дітей пільгових категорій в УДЦ 

«Молода гвардія», 10 дітей в МДЦ “Артек”, 18 дітей в ДЗСТ “Перлина Карпат” 

(с.Витвиця Долинський район), 20 дітей в ДЗСТ “Сокіл” (с.Сокіл, Галицький 

район). 

У пришкільних та профільних таборах забезпечено відпочинком 449 дітей.  

Оздоровлення дітей проводили також громадські, благодійні та релігійні 

організації послугами відпочинку та оздоровлення яких охоплено 216 дітей. 

Серед них НСОУ “Пласт”, БО “Золота генерація”, ГО “Коломийський клуб 

туристів “Чорногора”.   

На виконання міської Програми «Майбутнє України» Коломийської 

станиці Пласт на 2016-2018 роки з міського бюджету було віділено 67 тис. грн. 

для наметових пластових таборів, у яких послугами відпочинку забезпечено 110 

дітей.  

Комунальним закладом Коломийської міської ради “Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги” направлено на санаторно-

курортне лікування 96 дітей пільгових категорій м.Коломиї. 

 Як вище згадувалось, оздоровчими послугами охоплено 234 дитини 

пільгових категорій, а саме: 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 70 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, 2 дітей-інвалідів, 

69 дітей, що знаходяться на диспансерному обліку, 2 дітей внутрішньо 

переміщених осіб, 2 дітей потерпілих внаслідок ЧАЕС,  45 дітей учасників АТО 

та 3 дітей загиблих учасників АТО. 

 

 

 

 


