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1. Керівники виконавчих та представницьких органів влади
Міський голова – 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 – Колодніцький Богдан Богданович. Народився 23.03.1969
року. Освіта повна вища, у 2008 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад “Інститут
управління природними ресурсами” за спеціальністю землевпорядкування та кадастр
(інженер з землевпорядкування та кадастру). На посаді секретаря ради з 23 серпня 2013 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 –
Яворський Тарас Орестович. Народився 21.07.1971 року. Освіта вища, у 1993 році закінчив
Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю технологія машинобудування
(інженер-механік), в 2009 році - Національну академію державного управління при
Президентові України за спеціальністю державне управління (магістр державного
управління). На посаді заступника міського голови з 8 грудня 2010 року, на посаді першого
заступника міського голови з 04 січня 2011 року. Веде питання будівництва, містобудування,
архітектури, використання та охорони земель, надзвичайних ситуацій, правоохоронної
діяльності.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради –
Граділь Ігор Іванович. Народився 24.02.1965 року. Освіта вища, у 1989 році закінчив
Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут за спеціальністю фармація
(провізор), в 2011 році - Національну академію державного управління при Президентові
України за спеціальністю державне управління (магістр державного управління). На посаді
заступника міського голови з 07 лютого 2011 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 –
Тарновецький Володимир Васильович. Народився 01.01.1954 року. Освіта вища, у 1975
році закінчив Львівський державний університет за спеціальністю математика (математик,
викладач математики), в 2004 році – Прикарпатський університет ім. В Стефаника
(бухгалтер-економіст). На посаді заступника міського голови з 18 квітня 2006 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, статистики, місцевих програм,
виставково-ярмаркової діяльності, бюджетної, податкової і цінової політики, банківської
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справи, державного страхування, зайнятості населення, торго-вельного і побутового
обслуговування населення, транспорту, внесків до фонду соціально-економічного розвитку
міста, енергозбереження в бюджетних установах.
Керуючий справами виконкому міської ради – Грицан Андрій Васильович.
Народився 02.09.1950 року. Освіта вища, у 1973 році закінчив Львівський державний
університет ім. І.Франка за спеціальністю хімія (хімік, викладач хімії). На посаді керуючого
справами виконкому з 11 квітня 2006 року. Веде питання: організаційної, кадрової,
аналітичної роботи, кадрового резерву, навчання кадрів, матеріально-технічного забезпечення
міськвиконкому, підготовки та проведення засідань виконавчого комітету, семінарів,
сприяння у проведенні виборів та референдумів, контролю, перевірки й організації виконання
рішень виконкому, 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, 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 65 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) – 61,3 тис.осіб
Демографічна ситуація (за 11 місяців 2014 року)
- народилося - 617 осіб
- померло - 572 осіб
Природний приріст склав 45 осіб.
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3. Основні показники соціально-економічного розвитку міста
Станом на 01.01.2014 року економічний потенціал Коломиї представлений 36
промисловими підприємствами, 19 будівельними організаціями, 2 автотранспортними
підприємствами, 450 підприємствами торгівлі, 110 підприємствами ресторанного
господарства, 120 підприємствами побутового обслуговування населення, діють 11 ринків, на
яких облаштовано 2325 торгових місць.
В галузі промисловості за підсумками 10 місяців 2014 року 36 промисловими
підприємствами міста Коломиї реалізовано продукції (товарів, послуг) на 246,12 млн.грн. у
відпускних цінах (без ПДВ та акцизу), що на 3,4 млн.грн. більше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року. Це складає 1,3 відсотки загальнообласного показника. В загальних
обсягах міста найбільшу питому вагу або 31,3 відсотки займає продукція підприємств
харчової та переробної промисловості, 26,8 відсотки - по постачанню електроенергії, газу,
пари та кондиційного повітря, 20,8 – по виробництву інших неметалевих мінеральних
виробів, 6,6 - легкої промисловості. На інші галузі припадає 14,5 відсотків.
Позитивну динаміку зростання виробництва з 11 галузей промисловості вдалось
забезпечити - 6. На підприємствах легкої промисловості збільшено обсяг реалізації на 37,7%,
видавничої справи – 61,9%, виробництві інших неметалевих мінеральних виробів – 15,1%,
хімічної – 67,5%, машинобудування – в 12,9 рази, водопостачання, каналізація, поводження з
відходами – 32,8%. Серед підприємств, які забезпечили нарощення обсягів виробництва в
харчовій галузі - ПрАТ “Дятьківці”, ВАТ ”Консервний завод „Консерваторія” та
ПП ”Коломийський хлібокомбінат”; легкій промисловості – ТзОВ”Тенмарк”. У 2014 році до
основного кола звітуючих підприємств ввійшли ТзОВ ”АРВП ”Техніка” та ремонтно-вагонне
депо, в результаті чого збільшено обсяг реалізованої продукції на підприємствах
машинобудівної галузі. З постійним нарощенням обсягів працюють ПАТ”Заводоуправління
будівельних матеріалів”, ТзОВ”Компанія Віт”, ПП”Прикарпаткабель”, АТ”Друкарня ім.
Шухевича”, КП”Коломияводоканал”.
Поряд з позитивними змінами, зниження запланованих обсягів реалізації товарної
продукції допущено у 5 галузях промисловості, зокрема на підприємствах по виробництву
деревини та виробів з деревини, видавничої справи (64,7%), металургії та обробленні металів
(92,0%), іншого виробництва (25,4%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного
повітря (9,8%). Протягом звітного періоду не здійснювали виробничої діяльності
ТзОВ ”Луко”, ТзОВ ”Українські лісові ресурси”, КЕЗ ПРУТ, ПАТ ”Прикарпаття”;
нестабільно працювала „Лісова компанія „Лаванда”.
За січень-листопад 2014 року промисловими підприємствами міста сплачено до
бюджетів усіх рівнів (без врахування єдиного соціального внеску) 23,83 млн.грн., в тому
числі до місцевого бюджету 8,65 млн.грн. Найбільшими платниками до бюджетів усіх рівнів
серед промисловості є ПАТ ”Заводоуправління будівельних матеріалів”, яким сплачено 39,2%
від загальної кількості податків промислових підприємств основного кола звітуючих,
КП ”Коломияводоканал” (15,4%), ПрАТ ”Дятьківці” (10,7%), ПП “Коломийський
хлібокомбінат” (7,9%), ТзОВ ЗПК„ЮМАС” (4,5%), ТзОВ ”Тенмарк” (4,4%), ТзОВ ВКФ
„Тріумф” (3,7%), Коломийський МРЕМ (3,8%).
Бюджет
Важливою ланкою роботи є забезпечення виконання міського бюджету.
Фактичні надходження до міського бюджету по доходах загального фонду з
врахуванням трансфертів у 2014 році в цілому склали 164669,0 тис. грн., в т. ч. сума
отриманих трансфертів з Державного бюджету становить: дотацій – 49488,1 тис. грн.;
субвенцій – 67633,3 тис. грн.
Сума фактичних надходжень доходів загального фонду без врахування трансфертів
складає 47547,7 тис. грн., при плані 55541,4 тис. грн., що склав 85,6 відсотки в тому числі:
- податку на доходи фізичних осіб – 39575,7 тис. грн.
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- державного мита – 160,1 тис. грн.
- плати за землю – 6419,7 тис. грн.
- місцевих податків і зборів – 893,6 тис. грн., в т. ч.:
- збір за місця для паркування транспортних засобів – 138,3 тис. грн.;
- туристичний збір – 11,1 тис. грн.;
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 744,3 тис. грн.
До доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів) бюджету за січеньгрудень надійшло – 18377,2 тис. грн., із них:
- збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 1320,9 тис. грн.
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 1453,9 тис.
грн.
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 42,2 тис.грн.
- єдиного податку – 10483,3 тис. грн.
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту –
258,9 тис. грн.
- екологічного податку –99,9 тис. грн.
- коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста – 138,3 тис. грн.
Найбільшими платниками міського бюджету є:
- ВП "Моторвагонне депо "
- АТ "Заводоуправління будівельних матеріалів"
- Дистанція колії
- Вагонне депо
- ПрАТ "Дятьківці"
- Управління освіти міської ради.
Інвестиції
На покращення показників соціально-економічної ситуації в місті, забезпечення
стабільного інфраструктурного розвитку у сфері виробничого та комунального
господарства важливу роль відіграють обсяги вкладених іноземних та вітчизняних
інвестицій.
Упродовж 2014 року активізація інвестиційної діяльності відбувалася за рахунок різних
джерел фінансування і була направлена на будівництво об’єктів соціальної сфери,
реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств.
З метою отримання державного стимулювання, залучення додаткових інвестицій та
ведення ефективної господарської діяльності у сфері промислового виробництва,
розроблено та затверджено Концепцію індустріального парку “Коломия” в районі вул.
Івана Шарлая - об'їзної дороги Чернівці-Стрий (рішення міської ради від 21.11.2013
№1634-33/2013) та надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (рішення міської ради від 26.12.2016 №1694-35/2013). Станом на
01.01.2015 року триває робота по розробці умов конкурсу з вибору керуючої компанії
управління індустріальним парком “Коломия”.
У 2014 році іноземними інвесторами з 14 країн світу в економіку міста вкладено 19
млн.дол.США прямих іноземних інвестицій. Основними країнами-інвесторами міста
виступили Велика Британія та Нідерланди, ними вкладено 80 відсотків капіталу від усіх
іноземних інвестицій. Всього від закордонних партнерів в цьому році надійшло близько 2
млн.дол. США. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються підприємства
промисловості, в які спрямовано 75,6 відсотків іноземного капіталу. Серед них ТзОВ “Зернопереробна компанія “ЮМАС”, ТзОВ “Пантера”, ТзОВ“ТенМарк”. Частка прямих іноземних
інвестицій Коломиї у загальнообласному обсязі становить 2,1 відсотки. На 82 відсотки в
цьому році збільшився обсяг вкладених капітальних інвестицій відносно попереднього
періоду, який склав 95,6 млн.грн.
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Обсяги експорту та імпорту товарів за 9 місяців склали відповідно 6,1 і 7,4 млн.дол.
США. Проти відповідного періоду минулого року обсяги експорту збільшилися
понад чверть, імпорту – на 9 відсотків. Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були
нерезиденти з 29 країн світу. Понад 60 відсотків обсягів експорту товарів припадало на
Словаччину. Серед експортованих товарів 80 відсотків склали текстильні матеріали та вироби
з текстилю. В обсягах імпорту більшу частину займали надходження зі Швеції та Німеччини.
Вагомими були і обсяги імпорту з Італії, Туреччини та Польщі. В імпорті значними були
обсяги пластмас, полімерних матеріалів, текстильних матеріалів та текстильних виробів,
живих тварин, механічних машин, виробів з чорних металів.
Стратегічним пріоритетом розвитку міста визначено формування ефективного механізму
задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені для розташування нових
високотехнологічних та екологічно безпечних виробничих потужностей. Одним із перших
кроків є розроблення та затвердження міською радою Концепції індустріального парку
“Коломия” (територія близько 33,7 га). Земельну ділянку площею 16,48 га на території
індустріального парку “Коломия” запропоновано німецькому інвестору (фірма «ЛЕОНІ»)
щодо будівництва заводу з виробництва кабельної продукції для легкових автомобілів . За
попередніми висновками
профільних спеціалістів німецької сторони встановлено
привабливість зазначеної ділянки для започаткування діяльності. На запит інвестора
проведено аналіз ринку праці міста і району за останні 5 років на наявність кваліфікованих
спеціалістів для забезпечення безперебійного виробництва.
На ПП “КАМІНКО” (французька фірма «CAMELIN») в цьому році виготовлено три
партії деталей для автомобільної промисловості у кількості 650 тис. шт., з яких дві партії вже
відвантажені, третя - проходить контроль якості. На підприємстві працює до 10 найманих
працівників.
На сьогоднішній день призупинені всі роботи щодо облаштування земельної ділянки
для будівництва деревообробного заводу.
Станом на 01.01.2015 року продовжуються роботи щодо виконання заходів в рамках
проекту “Управління біорозкладальними відходами”, зокрема щодо закупівлі обладнання
та погодження зміни розташування земельної ділянки, на якій буде відбуватися
утилізаційний процес.
В рамках співпраці по проекту GIZ “Енергоефективність у громадах”, в якому Коломия
виступає партнером, підготовлено та подано проектну пропозицію щодо капітального
ремонту вуличного освітлення міста шляхом технічного переоснащення світильників на
світильники на основі LED технологій для отримання кредиту від Північної Екологічної
Фінансової Корпорації (НЕФКО). Для участі в міжнародних грантових програмах розпочато
підготовку документів для формування Плану дій зі сталого енергетичного розвитку в місті.
Протягом 2014 року тривала розпочата в попередньому році реалізація інвестиційного
проекту за співфінансування Програм із фондів Європейського Союзу. В рамках реалізації
проекту “Східноєвропейські перлини: створення та просування продуктів міського
культурного туризму в транскордонному просторі” встановлено 12 інформаційних та
пояснюючих покажчиків, які допомагатимуть туристам орієнтуватися під час пішохідної
екскурсії. Протягом вересня-жовтня у місті відбулися ознайомчі візити туристичних
оглядачів та міжнародних туроператорів. В рамках реалізації заходів проекту “ІваноФранківська область - край для туризму”, який впроваджується Івано-Франківською
облдержадміністрацією
за
підтримки
Івано-Франківської
обласної
ради
та
співфінансування Європейського Союзу, на території м. Коломиї опрацьовується питання
щодо спорудження "центру гостинності" для зупинок туристичних автобусів і
короткотермінового відпочинку туристів.
Підприємництво.
Розвиток малого і середнього підприємництва залежить від великої кількості різноманітних
факторів. Одними із найважливіших є місцевий бізнес-клімат та інфраструктура бізнесу. З
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метою спрощення процедури отримання громадянами, підприємствами організаціями міста
різного роду послуг, які надаються виконавчими органами, документів дозвільного характеру
та поліпшення якості цієї роботи з 1 липня 2013 року при міській раді, одним з перших в
області почав працювати Центр надання адміністративних послуг.
Центром надання адміністративних послуг, який започаткував свою роботу в
попередньому році, у 2014 році опрацьовано 2263 звернення громадян, підприємців та
господарюючих суб'єктів, надано 2137 адміністративних послуг, у процесі виконання - 89,
знято з розгляду - 37.
Станом на 01.01.2015 року в місті зареєстровано та знаходиться на обліку 4914 фізичних
осіб - підприємців та 1420 юридичних осіб. На єдиному податку перебуває 2397 фізичних
осіб-підприємців, на загальній системі оподаткування - 2547. Кількість працюючих у
фізичних осіб-підприємців складає 2008 чол., у юридичних осіб - 6943 чол. Згідно
статистичних даних в місті на І0 тис. наявного населення припадає 103 малих підприємства.
Більшість малих підприємств міста працюють в роздрібній торгівлі та у сфері надання послуг
населенню, зокрема фотопослуг, ремонту взуття, виробництві металопластикових вікон та
дверей, виготовлення кондитерських виробів та інших видах діяльності.
Для забезпечення умов подальшої підтримки місцевого бізнесу затверджено Програму
розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2013-2014 роки. Актуальні питання
роботи підприємницького середовища міста, зокрема в галузях транспорту, будівництва,
торгівлі, побуту та ресторанного господарства обговорюються на засіданнях галузевих
рад.Про виконання програми розвитку малого підприємництва в місті за 2013-2014 роки
слухалось на засіданнях виконавчого комітету та міської ради в листопаді-грудні; про
діяльність Фонду підтримки підприємництва “Коломийський бізнес-центр” - на засіданні
виконавчого комітету в червні звітного року.
Кращі представники місцевого бізнесу нагороджувались відзнаками міського голови,
голови облдержадміністрації та обласної ради з нагоди Дня підприємця.
Торгівля
Обсяги роздрібної торгової мережі підприємств, фізичних осіб –підприємців та
ринків міста з кожним роком зростають. За 11 місяців 2014 року населенню реалізовано
товарів на 2239,0 млн.грн., що на 3,2 відсотки більше обсягу відповідного періоду 2014
року. За абсолютним приростом даного показника на одного мешканця місто посіло
друге місце серед міст обласного значення та районів області. Шляхом облаштування
тимчасових споруд та отримання в оренду приміщень комунальної власності в місті
організовано роботу 18 об’єктів торгівлі, у яких реалізується продукція місцевого
виробництва, зокрема хліба та хлібобулочних виробів, м”яса та м”ясопродуктів, овочів та
фруктів. Станом на 01.01.2015 року в місті Коломиї працюють 14 фірмових магазинів
місцевих виробників продовольчої продукції. За січень-грудень 2014 року в місті відкрито 11
закладів торгівлі та ресторанного господарства, зокрема сучасний торгово - розважальний
комплекс "Деліція” (вул.Франка) на 120 посадкових місць.
Протягом звітного періоду проведено дві наради, на яких заслухано керівників ринків міста
про хід виконання заходів щодо покращення роботи підприємств, за результатами яких
адміністраціям протокольно доручено продовжити роботу щодо покращення фінансовогосподарського стану ринків, забезпечити належні умови для торгуючих, першочергово
надавати торгові місця товаровиробникам сільськогосподарської продукції, не допускати
підвищення тарифів за надані послуги без належного обгрунтування.
Послуги
На ринку послуг міста у січні-жовтні 2014 року працювали 99 підприємств (юридичних
осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг для
всіх споживачів склав 60,1 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 43,3
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млн.грн. або 72,1% від загального обсягу. Серед видів діяльності найбільшу питому вагу
займали послуги пасажирського наземного транспорту, з комплексного обслуговування
об’єктів, діяльності у сфері архітектури та інжинірингу, послуги технічного консультування,
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, послуги у
сфері телекомунікацій, діяльність приватних охоронних служб.
Будівництво
Будівельними підприємствами міста протягом січня-листопада 2014 року виконано
робіт на суму 9,1 млн.грн., що на 13,4 відсотків менше відповідного періоду 2013 року.
Прийнято в експлуатацію 6 багатоквартирних будинків на 91 квартиру, двоквартирний
будинок та 103 приватні будинки загальною площею 30,7 тис.м 2. Порівняно з відповідним
періодом попереднього року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла збільшилась у
2 рази, середній розмір помешкання склав 128 м2 проти 108 м2 по області. Введено в
експлуатацію медичні центри та стоматкабінет, скейт парк, цех для приготування кормів для
тварин, деревообробний цех, цех залізобетонних виробів, офісні приміщення, будівлі
торговельні, кафе, гаражі, господарську та культову споруду, місцеві теплові та каналізаційні
мережі.
В бюджетній сфері міста проведено капітальний ремонт даху та фасаду приміщення
початкових класів ЗОШ №5; заміну вікон і віконних блоків в ЗОШ №3, №4, ЗОШ №2, №6;
капітальний ремонт систем електроосвітлення ДНЗ №18; заміну вікон та віконних блоків ДНЗ
№19, №5, №20, №21; капітальний ремонт стадіону „Юність”, покрівлі ДЮСШ №2.
Транспорт
Для задоволення потреб населення міста автомобільним транспортом у звітному році
проведено п”ять конкурсів на здійснення перевезень по місту та визначено вісім переможців
по наданню послуг на маршрутах № 6Б (вул. Довбуша – Завод КРП), № 4А (вул. І.ФранкаЗавод КРП), № 8 (вул. Рильського – АТ”Заводоуправління будівельних матеріалів”), №24
(вул. Леонтовича –Пакко), №9 (Автостанція – вул. Міцкевича), №4Б (вул. І.Франка – магазин
Пакко), №21 (Залізничний вокзал – КП”Водоканал”), №65-Б (ПАТ”Заводоуправління
будівельних матеріалів” – ПП”Коломийський хлібокомбінат”. Від проведення конкурсів до
міського бюджету поступило 7,65 тис.грн.
З метою покращення обслуговування жителів автомобільним транспортом постійно
проводиться обстеження пасажиропотоку в місті, в результаті додатково введено новий
маршрут в напрямку “вул. Франка — Автостанція — супермаркет “Пакко”. Щорічно з 20
квітня до 20 жовтня здійснюються безкоштовні перевезення пасажирів пільгової категорії до
садово-городніх масивів вулиці Довбуша. Щоденно на маршрути міста виїжджає 42 автобуси,
які виконують 492 рейси. Для покращення обслуговування пасажирів у 2014 році придбано
два нові комфортабельні автобуси вітчизняного виробництва марки „Богдан”.
Туризм
Задля покращення туристичної привабливості міста протягом 2014 року триває
розпочата в попередньому році реалізація інвестиційного проекту за співфінансування
Програм із фондів Європейського Союзу. В рамках реалізації проекту “Східноєвропейські
перлини: створення та просування продуктів міського культурного туризму в
транскордонному просторі” відбулося три засідання робочої групи та два - Наглядової ради
проекту. За результатами проведених засідань обговорено питання щодо створення
Стратегії спільних дій та опису найкращих практик, погоджено зміст промоційної брошури
спільного міського культурного туру, туристичного путівника містом, затверджено зміст
аудіо-туру самостійно керованої екскурсії містом. Станом на 01.12.2014 року
встановлюються інформаційні та пояснюючі покажчики, які допомагатимуть туристам
орієнтуватися під час пішохідної екскурсії. З метою популяризації міста, збільшення
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кількості туристичних потоків, запровадження міжнародної співпраці та обміну досвідом в
рамках проекту протягом вересня-жовтня відбулися ознайомчі візити туристичних
оглядачів та міжнародних туроператорів.
В рамках реалізації заходів проекту “Івано-Франківська область — край для туризму”,
який впроваджується Івано-Франківською облдерж-адміністрацією за підтримки ІваноФранківської обласної ради та співфінансування Європейського Союзу, на території м.
Коломиї опрацьовується питання щодо спорудження "центру гостинності" для зупинок
туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку туристів. У листопаді відбулася
робоча зустріч за участю представників проекту та керівництва міста щодо визначення
місця розташування зазначеного центру. На сьогоднішній день триває робота щодо
підготовки матеріалів для відведення земельної ділянки.
Житлово-комунальне господарство
В 2014 році на утримання житлово-комунального господарства міста виділено 21,45
млн.грн, в тому числі на благоустрій міста 2,52 млн.грн, ремонт дорожнього покриття та
обслуговування засобів регулювання дорожнього руху – 6,47 млн.грн, видатки з фонду
розвитку – 10,57 млн.грн, видатки з екологічного фонду - 0,17 млн.грн.
За рахунок коштів, передбачених на утримання об’єктів благоустрою міста
проводились: прибирання вулиць, площ, скверів та парки міста площею близько 55,0 тис.м2,
почищено 576 дощезбірників мережі дощової каналізації, почищено 845 м/п русел і берегів
малих річок міста 1845 м/п. Протягом звітного періоду щоденно проводилось обслуговування
наявних 110 км мереж. На даний час в місті освітлюється 95 вулиць. Проведено капітальний
ремонт вуличного освітлення вул. Довга, Залізнична, Міцкевича протяжністю 2230 м/п,
розпочато капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Галечко, Огієнка, Трильовського.
За рахунок коштів міських спеціальних фондів та коштів субвенції з державного
бюджету протягом року проводились роботи по ремонту дорожньої мережі. На даний час
проведений поточний ремонт вулиць Петлюри, Валова, Мазепи, Грушевського, Богуна,
Пекарська, Карпатська, Бандери, Франка (від Моцарта до Української), Довбуша, Шкрібляка,
Драгоманова, Січових Стрільців, Міцкевича (від Кузьми до Мазепи), Лермонтова,
Оренштайна, Чехова, Л.Українки, Відродження, Січинського, Антоненка-Давидовича,
Шухевича, Майданського асфальтобетонною сумішшю та 30 вулиць гравійно-піщаною
сумішшю. Проведено капітальний ремонт вул. Кузьми (1195 м2), вул. Лисенка ( 1440 м2),
перехрестя Богуна-Мазепи-Миколайчука (122 м2), частини вул. Горбаша (1324 м2), частини
вул. Франка (3396 м2), частини вул. Січових Стрільців (2010 м2), частини вул. Верещинського
(800 м2), частини вул. Міцкевича (2040 м2), частини вул. Моцарта (2480 м2). Продовжувались
роботи по реконструкції бул. Л. Українки. В 2014 році влаштовано 796 м 2 брукування на
проїжджій частині та 580 м2 тротуарної плитки на суму 457,6 тис.грн. Також проводились
роботи по капітальному ремонту вул. Леонтовича з під’їзними шляхами до житлових
будинків. Влаштовано 208 м2 тротуарної плитки на суму 93,8 тис.грн., продовжуються роботи
по капітальному ремонту вул. Лисенка з під’їзними шляхами до мікрорайону. На даний час
влаштовано 1394 м2 плитки на проїжджій частині. Вартість виконаних робіт становить 495,5
тис.грн. Вартість ремонтних робіт становить 7,6 млн.грн (капітальний ремонт та
реконструкція) та 2,4 млн.грн (поточний ремонт та обслуговування засобів регулювання
дорожнього руху).
Не менш важливою ділянкою є житловий фонд міста, утримання та ремонт якого
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів за комунальні послуги, що
сплачуються мешканцями міста. В місті налічується 518 будинків багатоповерхової та
одноповерхової забудови, які знаходяться в комунальній власності, 21 кооперативний
будинок та 93 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Одним з підприємств,
яким надаються послуги в житловому секторі багатоповерхової забудови, є КП
«Житлоінфоцентр», зокрема послуги по вивезенню побутового сміття, утриманню
контейнерного господарства, прибиранню прибудинкової території, утримання аварійної
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цілодобової служби, служби паспортистів, утримання служи перевірки димових та
вентиляційних каналів та інші.
В 2014 році на капітальний ремонт житлового фонду з бюджету розвитку міста для
КП «Житлоінфоцентр» виділено 1,9 млн. грн. Проведені роботи по експертному обстеженню
25 ліфтів; ремонту м’якої покрівлі 43 будинків площею 7935 м2; ремонту 5 розподільчих
щитових та кабельних ліній; ремонту конструктивних елементів 8 житлових будинків; заміні
40 вхідних дверей в під’їздах; демонтажу 10 недіючих теплокамер і теплотрас; ремонту
підвальних розгалужень холодного водопостачання і водовідведення в 4 будинках. Крім того,
проведено біжучий ремонт 18 розподільчих щитових та кабельних ліній, 91 металеву,
черепичну, шиферну покрівлі, ремонт сходових кліток під’їздів у 18 будинках, ремонт
конструктивних елементів 4 житлових будинків, герметизацію вводів і відведень інженерних
мереж у 15 будинках, ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання і
водовідведення в 64 будинках, ремонту оголовків димоходів в 50 будинках, фарбування
фасадних газопроводів 8 будинків.
КП "Коломияводоканал" за рахунок виділених коштів з міського бюджету проведено
заміну 1926 м/п водопровідних мереж на загальну суму 548,2 тис.грн. (Моцарта (7630м),
Р.Крушельницьких (150 м), Лисенка (130 м), Тичини-Сосюри (318 м), Українська (385 м),
Малишка (180)); здійснено капітальний ремонт 14 водопровідно-каналізаційних колодязів із
встановленням люків, проведено капітальний ремонт водопровідного вводу та влаштування
насосів у ПНС по вул. Яворницького,26; капітальний ремонт 656 м/п господарсько-фекальної
каналізації по вул. Малишка, Довбуша, Огієнка, Лотоцького, Пирогова. Виконано робіт на
суму суму 1,15 млн.грн. Крім того, повернуто відсотки за кредит Світового банку в сумі 1,0
млн.грн. За рахунок коштів підприємства виконано очистку від намулу інфільтраційних
басейнів і проведено заміну котлів з використання природнього газу на твердопаливні. Для
зменшення споживання газу встановлено систему обліку стічних стоків на КНС та ГКНС.
Теплозабезпечення частини бюджетної сфери міста здійснює комунальне
підприємство „Коломиятеплоенергія”, на обслуговуванні якого перебуває 5 котелень ( на пл.
Привокзальна, 15, вул. Лисенка, 28, вул. І.Франка, 12, О. Довбуша, 117а та бульвару
Л.Українки, 12а). З міського бюджету на здійснення заходів з енергозбереження щодо
заміщення споживання природного газу та його скорочення шляхом модернізації
теплогенеруючого обладнання підприємству виділено 478,5 тис.грн., за дані кошти придбано
твердопаливний котел, димосос, блок керування, два вентилятори, підживлюючий насос та
здійснено авансову проплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на
котельню по вул. Лисенка, 18а з метою переведення її на опалення альтернативними видами
палива. Виготовлено проектно-технічну документацію на переоснащення котельні по
бул.Л.Українки, 12 А під альтернативні види опалення.
За рахунок коштів розвитку міського бюджету поповнено статутний капітал КП
«Полігон екологія» на суму 101,9 тис.грн. За дані кошти придбано 3 бензопили,
газонокосарку, відбійний молоток, кущоріз, травокосарку, причеп до трактора.
КП «Коломийська муніципальна дружина» придбано та встановлено пристрій для
паркування автотранспорту в місцях паркування на пл. Шевченка та Валова- Театральна на
суму 259,3 тис.грн;
КП «Коломийська міська ритуальна служба» за кошти в сумі 19,2 тис.грн. придбано
мотокосу, бензопилу та травокосарку.
Соціальний захист та пенсійне забезпечення
Станом на 01.01.2015 року у відділі персоніфікованого обліку управління праці та
соціального захисту перебувають на обліку 11117 осіб, які користуються пільгами на оплату
житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку за рахунок субвенції з державного бюджету.
За 2014 рік за рахунок субвенції з Державного бюджету нараховано пільг на суму 6,3 млн.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету надавалися пільги окремим категоріям громадян на
оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку. Сума нарахованих пільг- 363,8 тис.грн.
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Щомісячно проводиться електронний обмін між 26 організаціями- надавачами послуг
та відділом персоніфікованого обліку отримувачів пільг. Із 21-ною організацією забезпечено
100-відсотковий електронний обмін. На даний час проводиться робота по забезпеченню
повного електронного обміну з усіма організаціями – надавачами послуг.
На обліку перебувають 7055 осіб, яким призначено державну допомогу
малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, державну соціальну допомогу по інвалідності, а
саме: одноразова допомога при народженні дитини – 1585 чол., у зв’язку з вагітністю і
пологами – 320 чол., по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку – 2059 чол.,
на дітей, які перебувають під опікою – 39 чол., на дітей одиноким матерям – 613 чол.,
малозабезпеченим сім’ям – 1029 чол., особам, які здійснюють догляд за інвалідами І,ІІ груп
внаслідок психічного розладу – 101 чол., державна соціальна допомога інвалідам з дитинства
та дітям – інвалідам – 724 чол., державна соціальна допомога особам, які не мають права на
пенсію – 123 чол. Державних соціальних допомог виплачено на суму 56,9 млн.грн.
Протягом року надійшло 1373 звернень для призначення житлових субсидій за
спрощеним порядком. Всі заяви розглянуто в повному обсязі, по 1325 - винесено позитивні
рішення. Призначено компенсації 126 сім’ям, в яких середньомісячний дохід за шість
попередніх місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, на суму 20,3
тис.грн.
У звітному періоді забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 136 осіб.
Виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування 44 особам на суму
11,8 тис.грн. Забезпечено технічними засобами реабілітації 110 інвалідів.
Станом на 01.01.2015 в управлінні пенсійного фонду на обліку перебувають 40749
одержувачів пенсій. Середній розмір пенсійної виплати становить 1269,03 грн. Впродовж
2014 року розглянуто та призначено пенсії по 1918 пенсійних справах, в тому числі на
пільгових умовах призначено 67 пенсійних справ, за спеціальними Законами – 25. Проведено
1966
перерахунків пенсій,
в тому числі згідно ч.4 ст.42 Закону України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” перераховано 966 пенсійних справ по
працюючих пенсіонерах.
Власні надходження управління пенсійного фонду за січень - грудень 2014 року
склали 2,7 млн.грн., що більше планового показника на 448,6 тис.грн. або 120,0 відсотків. В
порівнянні з 2013 роком надходження власних коштів збільшились на 486,5 тис.грн., приріст
склав 22,1 відсотки.
У порівнянні з 01.01.2014 роком борг по страхових внесках до Фонду зріс на суму
158,7 тис.грн. Станом на 01.01.2015 заборгованість платників міста становить 2,3 млн. грн.,
або 70,0 відсотків до загальної суми боргу.
Заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску до Фонду склала всього 4,1
млн.грн., в т.ч. заборгованість платників міста – 2,9 млн.грн., що становить 71,2 відсотки до
загальної суми боргу. Протягом 2014 року погашено заборгованість по єдиному внеску в сумі
627,3 тис.грн. Підприємства житлово- комунальної сфери заборгували 38,7 тис.грн.
Ринок праці
Ситуація на ринку праці характеризується зростанням рівня зареєстрованого
безробіття, який на 01.01.2015 року по місту зріс та складає 2,35 відсотки. З числа осіб, що
звернулися до центру зайнятості, у 2014 році працевлаштовано 2410 мешканців міста з числа
безробітних осіб. Для забезпечення зайнятості населення протягом 2014 року проведено 53
семінари з роботодавцями міста і району (взяли участь 807 осіб), три «круглих столи», 70
міні-ярмарок вакансій (121 особа отримали робочі місця), три ярмарки вакансій
(працевлаштовано 52 особи). Проведено обстеження 1716 підприємств, організацій, установ,
в ході яких виявлено 737 вакансій. Надано компенсацію єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття 76 роботодавцям,
працевлаштовано 141 особу на новостворені робочі місця.
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Питання самозайнятості та започаткування власного бізнесу висвітлювалося на
семінарах „Від бізнес-ідеї до власної справи”, «Як розпочати свій бізнес?», з питань
організації зеленого туризму. Протягом звітного періоду центром зайнятості організовано 30
семінарів з питань малого бізнесу, підприємництва та самозайнятості, в яких взяли участь
250 осіб міста та району. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації
безробітними підприємницької діяльності отримали 62 особи.
Молодіжна політика
У цьому напрямку постійно проводиться відповідна робота, яка дозволяє владі спільно
з молодіжними організаціями та об'єднаннями здійснювати молодіжну політику в місті
Коломиї.
Зі студентською молоддю організовано та проведено: театралізований Вертеп;
інтелектуально-розважальні ігри «Що? Де? Коли?» та «Брейн-ринг»; розважально-спортивні
ігри «Квест»; конференцію “Майбутнє без СНІДу”; мистецький проект "Молодіжний АРТМІКС"; кінофестиваль “Кінотуризм”; в різних навчальних закладах проведено ряд семінарів,
лекцій, відео-лекторіїв на теми з попередження негативних явищ у молодіжному середовищі.
Коломийська молодь постійно направлялась на участь в обласних семінарах-практикумах.
Разом з Коломийською станицею СО “Пласт” організовано святкування річниці пластової
присяги, спартакіади, теренові ігри.
Відділ у справах молоді та спорту постійно співпрацює з різними молодіжними
громадськими організаціями та об'єднаннями. З метою національно-патріотичного виховання
молоді відділом у справах молоді та спорту проведено ряд заходів: вшанування пам’яті жертв
Голодомору; «Живий ланцюг єдності» з нагоди відзначення Дня Соборності України;
панахида та вшанування пам'яті Небесної Сотні, відкриття флагштоку біля пам'ятника
C.Бандери; огляд-конкурс стройової пісні до 72 річниці створення УПА.
При міській раді діє школа Молодого українського патріота, заняття в якій відвідують
коломийські учні та студенти. Також молодь завжди долучається до відзначення державних
та національних свят.
Службою у справах дітей ведеться облік дітей, які потрапили в кризові умови, таких є
6, що проживають у 5 сім’ях. Відповідною комісією проводяться обстеження та складаються
акти обстеження матеріально-побутових умов проживання та сімейних обставин, які
відображають реальний стан утримання та виховання дітей. Обстежено 56 сімей, ініційовано
притягнення до відповідальності - 6 батьків. Виявлено 6 фактів порушення правил торгівлі
спиртними напоями та тютюновими виробами. З метою захисту життя та здоров'я дітей
впродовж 2014 року рішенням суду відібрано від батьків без позбавлення батьківських прав
п’ятьох дітей, після чого діти набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування та
влаштовані в Долинський дитячий будинок “Теплий дім”, 1 дитина - під опіку родичів. За
позовами органу опіки та піклування позбавлено батьків з трьох сімей по відношенню до 5
дітей.
У 2014 році проведено 23 рейди «Діти вулиці», «Вокзал» з метою подолання дитячої
бездоглядності та безпритульності. Виявлено 26 дітей, з них 15 направлено до ІваноФранківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей або
Міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей, інших попереджено та
проведено роз’яснювальну роботу з батьками.
На обліку в службі у справах дітей перебуває 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з них 40 дітей знаходиться під опікою, 14 - в інтернатних закладах
та 4 влаштовані в прийомних сім'ях. У 2014 році вісім дітей влаштовано під опіку, 8 - в
інтернатні заклади. Знято з первинного обліку 6 дітей, 4 - у зв’язку з повноліттям, 1 дитина
повернута в рідну сім’ю, 1- перевлаштована в сім’ю іншого опікуна.

15
Спорт
Для задоволення потреб населення в місті функціонують: 1 стадіон, 19 спортивних залів,
9 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 15 спортивних майданчиків, 7 майданчиків з
тренажерним обладнанням. У мікрорайонах міста функціонують 2 антивандальних
тренажерних майданчики, за підтримки міського голови в мікрорайонах міста встановлено 7
дитячих майданчиків. У 2014 році проводився ряд змагань Всеукраїнського рівня з наступних
видів спорту – важкої атлетики, легкої атлетики, боксу, шахів. Також проводились змагання
обласного значення з таких видів спорту як пауерліфтинг, важка атлетика, бокс, футбол,
кікбоксинг, шахи, теніс, легка атлетика. Проведено Міжнародний традиційний турнір пам’яті
О.Довбуша з вільної боротьби.
Оздоровча літня кампанія 2014 року тривала з 01.06.2014 по 31.08.2014 року. На
оздоровчу кампанію у 2014 році з міського бюджету виділено кошти в сумі 80,0 тис.грн., за
які було придбано 38 путівок для дітей пільгових категорій в спотивно-оздоровчий комплекс
“Смерічка” (с.Микуличин, Яремчанської міської ради). Також оздоровленням дітей влітку
займалися громадські та релігійні організації. З 1-16 липня 2014 року проходив наметовий
табір Коломийської станиці СО “Пласт”, на проведення якого з міського бюджету було
виділено 15,0 тис.грн., в даному таборі послугами відпочинку забезпечено 114 дітей. Всього
послугами відпочинку та оздоровлення забезпечено 939 дітей шкільного віку, із них 428
дітей охоплені оздоровленням та 511 - послугами відпочинку.

3.1. Освіта
В місті Коломиї працюють 12 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається
6450 учнів. Серед загальноосвітніх навчальних закладів - 1 гімназія, один навчальновиховний комплекс І ступеня, один навчально – виховний комплекс «школа-природничоматематичний ліцей» № 9, дві спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземної мови
(№№1,5). Дошкільною освітою в місті у 2014 році було охоплено 2561 дітей. Відсоток
охоплення дітей віком від 2 до 6 років дошкільними навчальними закладами становить 95%.
В гуртках позашкільних навчальних закладів та спортивних секціях ДЮСШ займалося 2187
учнів, що становить 33,9% від усіх учнів шкіл.
Впродовж минулого року управління освіти працювало над підвищенням рівня знань
школярів, вихованням національно-свідомого, всесторонньо розвинутого підростаючого
покоління. Для досягнення цих цілей були створені належні умови для навчання і виховання
школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів. З метою виявлення та відбору
здібних дітей проводяться різноманітні конкурси, олімпіади та інші інтелектуальні змагання.
Особливе місце у цьому процесі належить Всеукраїнським учнівським олімпіадам, які
забезпечують можливість створення свого майбутнього власними силами. Олімпіади
допомагають школярам повірити в себе, наблизитися до більш якісної освіти та зміцнити свій
соціальний статус. Але цьому передує копітка наполеглива щоденна праця учня й учителя,
методичної служби.
З року в рік учні 6-11 класів загальноосвітніх закладів міста та закладів нового типу
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 за 2010-2014 н. р. Всього у 2013-2014
навчальному році в обласних олімпіадах ( ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад) взяло
участь 102 учнів та здобули 62 призових місця , що становить 62 %, з них 7 учнів здобули по
2-3 перемоги, що є найкращим показником стабільної зростаючої динаміки за останні три
роки. У порівнянні з минулим навчальним роком 2010-2011н.р. – 67 учасників – 33 призери =
50%; 2011-2012н.р. – 94 учасники – 42 призери = 50%; 2012-2013 н. р. – 71 учасник – 54
призери = 76%.
В 2013 - 2014 навчальному році на ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад наші
учні вибороли 3 призових місця з іспанської мови.
Яскравою була і залишається така форма роботи з обдарованими дітьми як робота в
Малій академії наук, головним завданням якої є залучення інтелектуально та творчо
обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи.
Маємо 7 переможців обласного етапу.
Управлінням освіти вже укладено угоди на виготовлення кошторисної документації на
реконструкцію та капітальні ремонти восьми об’єктів закладів освіти, які повинні
фінансуватися з бюджету розвитку. Серед них: капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІІ
ст.№2, ДНЗ №9 «Веселка»; капітальний ремонт системи гарячого водопостачання та
водовідведення ДНЗ №17 «Калинка», № 18 «Ластівка», №19 «Ромашка» та інші.
За рахунок спецкоштів в ЗОШ І-ІІІ ст.№2 закуплено будівельні матеріали для
проведення поточних ремонтів; в ЗОШ І-ІІІ ст.№4 – придбано електричний водонагрівач,
посуд для шкільної їдальні на 3,0 тис.грн., розпочато роботу по встановленню ролетів та
дверей до їдальні, придбано миючі засоби та деякі будматеріали; в СШ І-ІІІ ст.№5
ім.Т.Шевченка – придбано та влаштовано мультимедійний супровід в актовій залі.
Першочерговим завданням ЗОШ І-ІІІ ст.№6 є завершення капітального ремонту двох
спортивних залів. Своїми силами адміністрація ЗОШ І-ІІ ст.№7 планує провести капітальний
ремонт спортивного залу (заміну електропроводки, світильників, побілка, фарбування стелі,
стін та підлоги).
В гімназії ім.. Грушевського уже відремонтовано цокольну частину фасаду, за рахунок
спонсорської допомоги проводиться ремонт декоративного дашка (архітектурний елемент
головного корпусу з боку вул.І.Франка).
Планується продовжити роботи по заміні дерев’яних вікон на нові енергоефективні в
школах №№ 2,3,4,5,7 та інші.

Найбільшою проблемою залишається завершення реконструкції шкільної їдальні ЗОШ
І-ІІ ст.№10 та будівництво котельні цього закладу, адже це єдиний загальноосвітній
навчальний заклад у місті, який опалюється пічним опаленням.
Основа майбутньої особистості закладається в ранньому віці, тому особливу увагу
управління освіти приділяло створенню належних умов утримання та виховання дошкільнят.
Охоплення дітей суспільним дошкільним вихованням на сьогодні є найвищим у порівнянні з
іншими районами області. Крім того, щороку збільшується кількість груп для дітей на базі
діючих дошкільних навчальних закладів. Це дає можливість поступово скорочувати чергу для
влаштування дітей у садочки.
Вже давно назріла потреба у відкритті ДНЗ №15 по вул. Гнатюка, 27. Адже
дошкільний навчальний заклад №18, який розміщений у тому мікрорайоні, немає можливості
прийняти всіх дітей.
Всі загальноосвітні навчальні заклади забезпечені навчально-комп’ютерними
комплексами, необхідними педагогічними програмними засобами навчання та іншим
навчально-методичним матеріалом. Навчальні заклади міста підключені до мережі Інтернет.
Це дало можливість школярам успішно займатися пошуком необхідної інформації,
дослідницькою роботою при написанні практичних робіт, займаючись в Малій академії наук,
використовуючи світовий інформаційний ресурс, вільно орієнтуватися в інформаційних
потоках..
Вагомий доробок в минулому році мали позашкільні навчальні заклади.
Дитячі колективи художньої самодіяльності Будинку дитячої та юнацької творчості в цьому
році взяли участь в 11-ти Міжнародних та 14 Всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Вони
виступали в Болгарії, Польщі, Італії, Німеччині, Австрії, а також в містах України, зокрема
Києві, Дніпропетровську, Кривому Розі, Ужгороді, Хмельницькому, Трускавці та інших.
Колектив бального танцю «Квіти надії» став переможцем телевізійного конкурсу
«Крок до зірок».
Добре працювали в 2014 році дитячо-юнацькі спортивні школи №1 та №2. В ДЮСШ
№1 підготовлено 5 кандидатів у майстри спорту з баскетболу, по одному зі спортивної
гімнастики та вільної боротьби. Щороку школа є організатором Міжнародного турніру з
вільної боротьби пам’яті О.Довбуша та Всеукраїнського турніру з легкої атлетики
«Гуцульщина».
Підвідомчі установи:
Школи:
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 ім. В.Стефаника
Директор
Граб Мирослав Васильович.
дата народження - 08.03.1965 р.
на посаді з 07.03.2007 р
Кількість учнів
– 1090
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– спортивний зал-2, їдальня -1,
актовий зал - 1
Опалення
– автономне
Проблеми
– ремонт покрівлі та фасаду
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2
Директор
Семчук Володимир Дмитрович
дата народження - 23.03.1963 р.
на посаді з 10.12.2010 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)

– 531
– типове

Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– задовільний
– спортивний зал-1, їдальня -1
– централізоване
– ремонт та утеплення фасаду

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
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 331
– пристосоване
– задовільний
– спортивний зал-1, їдальня -1
– автономне
– заміна вікон

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4
Директор – Ковальчук Володимир Миколайович
дата народження – 26.09.1972 р.
на посаді з 25.11.2008 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 1057
– типове
– задовільний
– спортивний зал-1, їдальня -1,
актовий зал - 1
– централізоване
- заміна вікон, ремонт та утеплення
фасаду

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 ім. Т. Шевченка
Директор
Лазор Богдан Тадейович
дата народження - 10.09.1956 р.
на посаді з 01.09.1993 р
Кількість учнів
– 519
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– спортивний зал-2, їдальня -1,
актовий зал - 1
Опалення
– централізоване
Проблеми
перекриття даху
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6
Директор – Семенюк Лідія Василівна
дата народження - 22.08.1967 р.
на посаді з 13.03.2013 р
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 451
– типове
– задовільний
– спортивний зал-2, їдальня -1,
актовий зал – 1, басейн - 1
– централізоване
– ремонт спортивних залів

Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 7
Директор – Якубовська Оксана Ярославівна
дата народження - 18.12.1978 р.
на посаді з 10.09.2012 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8
Директор - Рибчин Володимир Володимирович
дата народження - 02.01.1967 р.
на посаді з 16.08.2004 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 10
Директор
Одверко Любов Вікторівна
дата народження - 25.09.1951 р
на посаді з 12.08.2002 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

Гімназія ім. М. Грушевського
Директор
Матковський Йосип Миколайович
дата народження - 05.08.1953 р
на посаді з 19.06.2001 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 230
– типове
– задовільний
– спортивний зал-1, їдальня -1
– автономне
–ремонт актового залу, ремонт даху
спортивного залу, заміна вікон

– 750
– типове
– добрий
– спортивний зал-2, їдальня -1,
актовий зал - 1
– автономне
– ремонт корпусу №2, ремонт фасаду

– 312
– типове
– добрий
– спортивний зал-1
– пічне
– заміна пічного опалення, реконструкція
Їдальні, будівництво котельні

– 408
– пристосоване
– добрий
– спортивні кімнати-2, їдальня-1,
актовий зал - 1
– централізоване
– будівництво спортивного залу та
спортивного майданчика

Навчально-виховний комплекс №9 «Школа-природничо-математичний ліцей»
Директор
Пасічна Ганна Миколаївна
дата народження - 08.08.1959 р.

на посаді з 26.08.2009 р
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 667
– пристосоване
– задовільний
– спортивний зал-1, їдальня-1
– централізоване
– капітальний ремонт їдальні, ремонт
приміщення

Дошкільні навчальні заклади:
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Дударик»
Завідувач Мільохіна Людмила Володимирівна
дата народження - 26.04.1960 р.
на посаді з 15.05.2000 р.
Кількість учнів
– 225
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Спортивний, музичний зали
Опалення
– автономне
Проблеми
– Ремонт покрівлі
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Берізка»
Завідувач Стефурак Мирослава Іванівна
дата народження - 23.03.1969 р.
на посаді з 01.11.2010 р
Кількість учнів
– 247
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Спортивний, музичний зали
Опалення
– автономне
Проблеми
– заміна вікон,утеплення теплотраси
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 «Барвінок»
Завідувач Іванишин Леся Любомирівна
дата народження - 13.11.1971 р.
на посаді з 03.08.2009 р
Кількість учнів
– 160
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Спортивний, музичний зали
Опалення
– централізоване
Проблеми
– Ремонт системи опалення та
водопостачання в підвальному
приміщенні
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Росинка»
Завідувач Фенин Тетяна Василівна
дата народження - 23.02.1979 р.
на посаді з 03.02.2006 р.
Кількість учнів
– 209
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– Спортивний, музичний зали
– централізоване
– Заміна вікон, підключення внутрішньої
електромережі від залізниці до міського
РЕМ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Веселка»
Завідувач Смоліна Тетяна Степанівна
дата народження - 11.07.1972 р.
на посаді з 03.09.2008 р.
Кількість учнів
– 113
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Музичний зал
Опалення
– автономне
Проблеми
– заміна вікон
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Сонечко»
Завідувач Зелик Ольга Миколаївна
дата народження - 04.10.1974 р.
на посаді з 04.08.2010 р.
Кількість учнів
– 180
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– їдальні, актовий зал
Опалення
– автономне
Проблеми
– облаштування надвірних споруд
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Світанок»
Завідувач Михальчук Тетяна Іванівна
дата народження - 02.01.1960 р.
на посаді з 01.09.1995 р
Кількість учнів
– 152
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Музична зала
Опалення
– автономне
Проблеми
– реконструкція обладнання котельні,
ремонт коридорів
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 «Орлятко»
Завідувач Томащук Ольга Михайлівна
дата народження - 09.02.1959 р.
на посаді з 26.06.1997 р.
Кількість учнів
– 289
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Спортивний, музичний зали
Опалення
– централізоване
Проблеми
– Ремонт водопроводу холодної і гарячої
води
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 «Калинка»
Завідувач Мельник Леся Дмитрівна
дата народження - 17.04.1960 р.
на посаді з 04.09.2002 р.
Кількість учнів
– 194
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– Спортивний, музичний зали
– централізоване
– Ремонт каналізаційної системи

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №18 «Ластівка»
Завідувач Кузенко Галина Ярославівна
дата народження - 10.01.1968 р.
на посаді з 26.08.2008 р.
Кількість учнів
– 85
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– немає
Опалення
– автономне
Проблеми
– Ремонт приміщень харчоблоку та
підвалу
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №19 «Ромашка»
Завідувач Липка Ірина Олександрівна
дата народження - 14.10.1969 р.
на посаді з 16.04.2007 р
Кількість учнів
– 283
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Спортивний, музичний зали
Опалення
– автономне
Проблеми
– заміна вікон
Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній
навчальний заклад І ст. №20 «Світлячок»
Директор Кукса Людмила Василівна
дата народження - 18.12.1957 р.
на посаді з 21.09.1994 р.
Кількість учнів
– 87
Кількість вихованців
-224
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Спортивний, музичний зали
Опалення
– автономне
Проблеми
– Ремонт каналізаційної системи,
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 «Пролісок»
Завідувач Боднарчук Оксана Петрівна
дата народження - 24.04.1969 р
на посаді з 03.05.2012 р.
Кількість учнів
– 206
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – Типове
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– Спортивний, музичний зали
Опалення
– централізоване
Проблеми
– заміна вікон
Позашкільні навчальні заклади:
Будинок дитячої та юнацької творчості
Директор Юркевич Ганна Теофілівна
дата народження - 25.04.1954 р

на посаді з 17.03.1992 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми
Станція юних туристів
Директор Вінтонюк Павло Петрович
дата народження - 12.12.1957 р
на посаді з 01.09.1995 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 816
– Типове
– задовільний
– немає
– пічне
– заміна пічного опалення

– 240
– Типове
– задовільний
– немає
– пічне
– влаштування внутрішнього туалету,
заміна пічного опалення

Навчально-виробничий центр творчості учнівської молоді
Директор Олексюк Лариса Олександрівна
дата народження - 02.01.1965 р
на посаді з 01.09.2009 р.
Кількість учнів
– 372
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – немає, орендує в ЗОШ № 6
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
– немає
Опалення
– немає
Проблеми
– виділення приміщення
Музична студія
Директор Голуб Уляна Петрівна
дата народження - 03.03.1947 р
на посаді з 01.09.1995 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 125
– немає, орендує в СШ № 1
– задовільний
– немає
– немає
– немає

Дитяча юнацько-спортивна школа №1
Директор Хмуляк Василь Васильович
дата народження - 26.07.1957 р
на посаді з 01.04.2001 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 420
– Типове
– задовільний
– 2 спортивні зали
– автономне
– ремонт внутрішньої тепломережі

Дитяча юнацько-спортивна школа №2
Директор Лесюк Мирослав Михайлович
дата народження - 24.12.1963 р
на посаді з 02.09.2002 р.
Кількість учнів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін
Опалення
Проблеми

– 212
– Типове
– задовільний
– немає
–
– влаштування тенісних кортів,
реконструкція басейну

3.2. Культура
Протягом 2014 року надання різноманітних дозвільєвих послуг населенню та гостям
міста забезпечували відділ культури міської ради разом із тринадцятьма підвідомчими
установами. 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.
Через трагічні події в Україні великих, гучних дійств в місті не проводилося.
Організація культурно-мистецьких заходів спрямовувалась на відзначення державних,
релігійних свят, знаменитих і пам’ятних дат та вшанування видатних особистостей України
та Прикарпаття. Всього в місті проведено 673 масові заходи.
З особливою відповідальністю проводились заходи на відзначення Днів Соборності,
Конституції, Державного прапора, Дня Незалежності України, битви під Крутами,
проголошення ЗУНР, 72-ої річниці створення УПА, днів народження Івана Франка, Тараса
Мельничука, Андрія Чайковського, Кирила Трильовського, 55-річчя від дня народження
заслуженого артиста України Миколи Савчука, 60-річчя поета Василя Рябого, 70-річчя
майстра народної творчості Михайла Тимофіїїва, доктора мистецтвознавства Юрія
Ясіновського, 25-річчя заснування народного хору «Просвіта» та 30-річчя зразкового
ансамблю бального танцю «Грація». Але найбільше уваги приділено гідному вшануванню в
місті 200-річчю від дня народження нашого генія Тараса Шевченка. Всього до відзначення
ювілею великого Кобзаря проведено 40 заходів.
Великими масовими заходами відзначено День Державного прапора України, День
Незалежності України, День міста Коломиї, V Січове свято в Коломиї, приурочене 150-річчю
від дня народження К.Трильовського та 100-річчю створення Легіону Українських січових
стрільців. З особливим успіхом пройшов VІ Всеукраїнський театральний фестиваль
«Коломийські представлення» за участю дев’яти театральних колективів України, в якому
взяв участь і дав високу оцінку фестивалю міністр культури України Євген Ніщук.
У 2014 році на будівлі дитячої музичної школи №1 відкрито пам’ятну дошку директору
музичної школи Роману Рубінгеру з нагоди 50-річчя з дня його смерті, а на будівлі
пересильної в’язниці гестапо та радянського НКВД з ініціативи наших коломиян Михайла
Бережницького та Михайла Петріва відкрито меморіальну композицію «Відновлення
історичної пам’яті: нескореним від коломиян» в шану про невинних жертв нацистськобільшовицьких тоталітарних режимів.
Багатим був 2014 рік на випуск нових унікальних видань книжок наших земляків:
В.Нагірного «Коломийські променади», М.Савчука «Наш усміхнений батько Тарас»,

М.Тимофіїва «Композитор Василь Якуб’як», шостий том «Енциклопедії Коломийщини» за
редагуванням М.Савчука та бібліографічний покажчик «Коломийська Шевченкіана»,
укладачем якого стала В.Тороватова.
Підвідомчі установи:
Коломийський міський палац культури "Народний дім"
Директор – Михайлюк Юрій Васильович
Дата народження - 20.04.1987 року.
на посаді з 09.12.2011 року
Кількість відвідувачів у 2014 році
– 57 950 осіб
Приміщення побудоване
– у 1893 році.
Загальна площа
– 45856 м2
Наявність актового залу
– два глядацькі зали на 600 і 178 місць
Опалення
– централізоване
Музей історії міста Коломиї
Директор – Арсак Михайло Михайлович
дата народження - 12.01.1957 р.
на посаді з 08.10.1990р.
Кількість відвідувачів у 2014 році
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність актового залу, бібліотеки
Опалення

– 15 400 осіб
– пристосоване
– задовільний
– актовий зал, бібліотека
– автономне

Школи естетичного виховання:
Дитяча музична школа №1
Директор – Іванчук Богдан Ількович
дата народження - 13.03. 1955 р.
на посаді з 18.06. 2002 р.
Кількість учнів
Кількість викладачів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність актового залу, бібліотеки
Опалення

– 480
- 75
– пристосоване
– задовільний
– актовий зал, бібліотека
– централізоване

Дитяча музична школа №2 ім. Г.Грабець
Директор – Алексеєва Наталія Миколаївна
дата народження - 02.03. 1963 р.
на посаді з 01.06. 2004 р.
Кількість учнів
Кількість викладачів
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність актового залу, бібліотеки
Опалення

– 210
- 33
– пристосоване
– задовільний
– актовий зал, бібліотека
– автономне

Дитяча художня школа ім. Ярослава Пстрака
Директор – Цапурак Тетяна Степанівна
дата народження – 11.08.1969 р.
на посаді з 01.02. 2012 р.
Кількість учнів
Кількість викладачів

– 155
- 9

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Опалення

– пристосоване
– задовільний
– автономне

Бібліотеки:
Бібліотека №1 для дорослих
Директор – Ковтуник Любов Павлівна
дата народження - 09.08.1950 р
на посаді з 01.10.1984 р.
Кількість читачів у закладі
– 4805
Книжковий фонд становить
- 64269
Книговидача
- 103985
Відвідування
- 33546
Функціонують клуб „Краєзнавець” та літературно-мистецька вітальня „Лілея”
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність читального залу бібліотеки
– читальний зал
Опалення
– пічне
Проблема: заміна вікон та дверей, реконструкція системи опалення, встановлення системи
водопостачання та водовідведення, придбання стелажів, столів, стільців;
заміна електромережі.
Бібліотека №2 для дорослих
Директор – Жолоб Любов Василівна
дата народження - 21.07.1958 р
на посаді з 01.02.1984 р.
Кількість читачів у закладі
– 3401
Книжковий фонд становить
- 35581
Книговидача
- 60014
Відвідування
- 24008
Функціонують літературно-мистецька вітальня „Горлиця” та любительське об’єднання
„Господарочка”
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність читального залу бібліотеки
– читальний зал
Опалення
– пічне
Проблема: заміна вікон, реконструкція системи опалення, встановлення системи
водопостачання та водовідведення, придбання стелажів, столів, стільців;
заміна електромережі.
Бібліотека №3 для дорослих
Директор – Дем’янчук Оксана Михайлівна
дата народження - 05.08.1980 р.
на посаді з 10.04.2011 р.
Кількість читачів у закладі
Книжковий фонд становить
Книговидача
Відвідування
Функціонує клуб „Коломийка”
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)
Стан забезпечення меблями
Наявність читального залу бібліотеки

– 2 300
- 27538
- 42683
- 20768
– пристосоване
– задовільний
– читальний зал

Опалення
– пічне
Проблема: реконструкція системи опалення, встановлення системи водопостачання та
водовідведення придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі
Бібліотека №4 для дорослих
Директор – Сидор Алла Юріївна
дата народження - 16.12.1970 р.
на посаді з 12.12.1995 р.
Кількість читачів у закладі
– 2250
Книжковий фонд становить
- 22774
Книговидача
- 39363
Відвідування
- 19053
Функціонує клуб „Берегиня”
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність читального залу бібліотеки
– читальний зал
Опалення
– централізоване
Проблеми: Реконструкція системи опалення, встановлення системи водопостачання та
водовідведення, придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі
Бібліотека №1 для дітей
Директор – Дідик Надія Василівна
дата народження - 09.03. 1967 р
на посаді з 01.10. 1997 р.
Кількість читачів у закладі
– 3004
Книжковий фонд становить
- 30352
Книговидача
- 60669
Відвідування
- 30328
Функціонує фіто вітальня „Материнка”
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність читального залу бібліотеки
– читальний зал
Опалення
– автономне
Проблеми: Реконструкція системи водопостачання та водовідведення, придбання
стелажів, столів, стільців; заміна електромережі
Дитяча бібліотека №2
Директор – Данищук Любов Петрівна
дата народження - 26.09.1964 р.
на посаді з 01.02.2013 р.
Кількість читачів у закладі
– 2417
Книжковий фонд становить
- 24170
Книговидача
- 50103
Відвідування
- 20518
Функціонує клуб „Краєзнавець”
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність читального залу бібліотеки
– читальний зал
Опалення
– автономне
Проблеми: Реконструкція системи опалення, водопостачання та водовідведення,
придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі

Дитяча бібліотека №3
Директор – Тороватова Віра Степанівна
дата народження - 21.11.1968 р.
на посаді з 01.04. 2013 р.
Кількість читачів у закладі
– 1825
Книжковий фонд становить
- 27913
Книговидача
- 26295
Відвідування
- 12353
Функціонує літературно - мистецька вітальня „Джерельце”
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність читального залу бібліотеки
– читальний зал
Опалення
– автономне
Проблеми: Заміна дверей, ремонт системи водопостачання та водовідведення,
придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі
Юнацька бібліотека
Директор – Копильців Наталія Дмитрівна
дата народження - 08.05.1962 р
на посаді з 01.01.1991 р.
Кількість читачів у закладі
– 1585
Книжковий фонд становить
- 18004
Книговидача
- 26220
Відвідування
- 10706
Функціонує літературний клуб “Горицвіт”, клуб за інтересами „Господарочка” та
любительське об’єднання „Митці Коломийщини”
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове) – пристосоване
Стан забезпечення меблями
– задовільний
Наявність читального залу бібліотеки
– читальний зал
Опалення
– пічне
Проблеми: Капітальний ремонт приміщення, реконструкція системи опалення та
водопостачання, придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі.
Церкви:
Коломийсько-Чернівецька Єпархія УГКЦ:
Коломийсько-Чернівецька Єпархія української греко-католицької церкви – вул.Франка,29
Церква Богоявлення Господнього
Церква Вознесіння Господнього – вул.Косачівська
Церква Святого Архистратига Михаїла – пр.Грушевського,11
Церква Священомученика Йосафата (дитяча церква ) – вул.Мазепи,2
Церква Святого Миколая – вул.Петлюри,94
Церква Успення Пресвятої Богородиці - вул.Довбуша,166
Церква Стрітення Господнього - вул.Довбуша,246
Церква Святих Апостолів Петра і Павла – вул.Карпатська,211
Церква Святих Володимира і Ольги – вул.Мазепи,274
Церква Покрови Пресвятої Діви Марії – вул.Чайковського,13
Церква Святого Апостола Андрія – вул.Січинського,22
Кафедральний Собор Преображення Господнього – вул.Театральна,31
Церква всіх святих українського народу – вул.Зарицької,3
Коломийсько-Косівська Єпархія УПЦ КП:
Коломийсько-Косівська Єпархія української православної церкви КП – вул.Франка,42
Кафедральний Собор Преображення Господнього УПЦ КП – вул.Мазепи,56а

Церква Всіх святих землі Української - вул.Франка,42
Церква Івана Богослова – вул.Привокзальна,14
Церква Святих Констянтина і Олени – вул.Хмельницького, 141а
Каплиця Благовіщення Пресвятої Богородиці – вул.Миколайчука
УПЦ:
Миколаєво-Успенських Собор – бул.Л.Українки,2а
Благовіщенська церква – вул.Карпатська,2
Молитовні будинки:
Молитовний будинок (адвентисти сьомого дня) по вул. С.Палія,12а
Молитовний будинок (адвентисти сьомого дня) по вул.Франка,231
Дім молитв Св.Єгови по вул.Терлецького,4
Дім молитв по вул.Мазепи,56
Синагога по вул.Пекарська,3
Римо-Католицький костел - вул. І. Франка,16
Церква Християн віри Євангельської (п”ятидесятники) вул. Веещинського, 9
Авторитетні люди:
Демків Дана Петрівна - Заслужений працівник культури України, керівник
всесвітньовідомого ансамблю танцю "Покуття" міського будинку культури (Народний Дім),
Почесний громадянин міста Коломиї.
Кобилянська Алла Рудольфівна (06.08.1963, м.Одеса. - ), співачка, Заслужена артистка
України, проживає в м.Коломия з 1996 року.
Ковтун Валерій Іванович - директор Коломийського
Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника.

педагогічного

коледжу

Кузнєцов Володимир Сергійович (31.03.1958, м.Коломия - ), Заслужений артист України,
керівник гурту "Дзвони" та студії "Кузня".
Монолатій Іван (20.12.1976, м.Коломия, Івано-Франківської обл. -), історик, доктор
філософії (2001) Український Вільний Університет, Мюнхен, член НТШ, старший науковий
співробітник Музею історії міста Коломиї, доцент Інституту управління природними
ресурсами. Закінчив Коломийську гімназію (1994).
Павличко Дмитро Васильович (28.09.1929, с.Стопчатів, тепер Косівського р-ну, ІваноФранківської обл.), укр. поет, громадсько-політичний діяч, посол України в Словаччині (),
Республіці Польща (), навчався в Коломийській гімназії, ЗОШ № 1.
Паньків Володимир Іванович - доктор медичних наук, лікар-ендокринолог Коломийської
ЦРЛ, член міжнародних наукових організацій з вивчення цукрового діабету.
Симотюк Іван Дмитрович - голова правління ПАТ "Заводоуправління будівельних
організацій", член виконавчого комітету.
Симчич Мирослав Васильович (05.01.1923 р.н.) Голова Коломийської станиці Братства
ОУН-УПА. Відомий борець за волю України. Сотенний УПА. Проживає: м. Коломия, бульв.
Л. Українки, 12/50. Присвоєно звання "Почесний громадянин" рішенням виконкому від

16.12.1997 р. № 318. "За багаторічну нескорену боротьбу в справі відродження і утвердження
української національної ідеї, української державності, активну громадську і просвітницьку
державотворчу роботу перших років будівництва незалежної України" (свідоцтво № 2)
Савчук Микола Васильович (14 липня 1959, с. Великий Ключів Коломийського р-ну ІваноФранківської обл.), письменник-гуморист, журналіст, краєзнавець, заслужений артист
України (від 2000 р.), лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. Гетьмана Сагайдачного
(2000 р.). Автор понад 20 книжок і брошур (поезія, гумор, краєзнавство) шістьох авторських
аудіокасет гумору та компакт-диску "Золоті коломийки" (2004 р.). Виступає з концертами
перед глядачами України та української діаспори. На громадських засадах очолює
редакційно-видавничий комітет, який від 1996 р. видає багатотомну Енциклопедію
Коломийщини – єдине такого типу видання в Україні. Побачили світ 7 зшитків енциклопедії.
Член НТШ, Гуцульського товариства, Краєзнавчого товариства.
Ткачук Василь Михайлович (10.12.1933 р.н.) Герой України, депутат обласної ради.
Проживає: с. Підгайчики Коломийського району. Присвоєно звання "Почесний громадянин"
рішенням виконкому від 13.08.2003 р. № 270 "За значний особистий внесок у встановлення і
розбудову суверенної Української держави та за особливі заслуги перед Коломийською
громадою" (свідоцтво № 10).
Ткачук Ярослава Юріївна - директор музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття
ім. Й. Кобринського, Заслужений працівник культури України, кавалер Ордена Княгині
Ольги III ст.
Стромецький Остап Петрович (1929, м. Коломия), літературознавець, поет; соліст Капели
бандуристів ім. Т.Шевченка в США (з 1958); магістр слов'янських мов і літератур (з 1968);
докторант Вандербілтського університету в Нашвілі (Теннесі, США); доктор філософії,
слов'янської філології та літератури (з 1970); викладає слов'янські мови та літературу в
Алабамському університеті (з 1968), декан факультету чужих мов і літератур (з 1979);
отримав звання літературного дослідника Гарвардського університету (1978); почесний титул
полковника-ад'ютанта національної гвардії Алабами (1974).
Чабан Микола Миколайович - Заслужений тренер України з важкої атлетики.
Ясінcький Мирослав Іванович (14.02.1956, с.Ковалівка, Коломийського р-ну, ІваноФранківської обл.), художник; член Спілки художників України та Спілки народних майстрів
України з 1984р.
Почесні громадяни м. Коломиї:
1. Грабовецький Володимир Васильович, 24.08.1928 р.н., Заслужений діяч науки і
техніки, академік, доктор історичних наук, завідувач кафедрою історії України
Прикарпатського університету. Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Пилипа Орлика, 7/9.
Присвоєно звання рішенням виконкому від 25.10.1996 р. № 264 “Враховуючи значні заслуги
у науковій роботі, вагому працю по дослідженню історії міста Коломиї з найдавніших
часів до початку XX століття” (свідоцтво № 1), тел.(8222) 3-12-24
2. Симчич Мирослав Васильович, 05.01.1923 р.н. Голова Коломийської станиці
Братства ОУН-УПА. Відомий борець за волю України. Сотенний УПА. Проживає: м.
Коломия, бульв. Л. Українки, 12/50. Присвоєно звання рішенням виконкому від 16.12.1997 р.
№ 318. “За багаторічну нескорену боротьбу в справі відродження і утвердження
української національної ідеї, української державності, активну громадську і
просвітницьку державотворчу роботу перших років будівництва незалежної України”
(свідоцтво № 2), тел. 3-60-30

3. Іваничук Роман Іванович, 27.05.1929 р.н. Письменник-романіст. Член Національної
спілки письменників України. Проживає: м. Львів, вул. Пекарська, 13/5. Присвоєно звання
рішенням виконкому від 16.12. 1997 року № 318 “За створення найбільш повної бібліотеки
української історичної романістики, розкриття історичного процесу через події в
нашому краї і місті, активну громадську і просвітницьку державотворчу роботу”
(свідоцтво №3), тел.80300757032.
4. Осадчук Богдан Іванович, 01.08.1920 р.н. Найвпливовіший у світі популяризатор
українства, професор Берлінського університету, публіцист, історик, експерт з питань
українсько-польських і німецько-українських стосунків. Проживає в м. Берліні (Німеччина).
Присвоєно звання рішенням виконкому від 17.07.2001 р №264 “Враховуючи значні заслуги в
науковій роботі, вагому працю по дослідженню історії сучасної України і зокрема міста
Коломиї”(свідоцтво № 4).
5. Пришляк Григорій Васильович, 20.04.1913 - 20.09.2002 р. Відомий борець за волю
України. Референт ОУН 1941 - 1946 р.р. Багатолітній політв'язень сталінських таборів.
Присвоєно звання рішенням виконкому від 22.01.2002р. №23 “За багаторічну громадську і
просвітницьку державотворчу роботу, активну участь в боротьбі за справу здобуття
незалежної суверенної України, за жертовність молодістю, здоров'ям, особистим
щастям” (свідоцтво № 5).
6. Демків Дана Петрівна, 26.03.1932 р. н. Заслужений працівник культури України.
Керівник всесвітньовідомого ансамблю танцю "Покуття". Проживає: м. Коломия, бульвар
Л.Українки 9/9. Присвоєно звання рішенням виконкому від 20.03.2002 р. № 108 “Враховуючи
особисті заслуги художнього керівника самодіяльного Народного ансамблю “Покуття” у
відродженні національно-культурних традицій в українській хореографії, її
пропагандистську, педагогічну та громадську роботу, здобутки в дослідженні, вивченні
покутського та гуцульського фольклору” (свідоцтво № 6), тел. 20724
7. Полатайчук Ярослав Павлович, 28.03.1932 р.н. Голова міського товариства
“Поступ”. Проживає: м.Коломия, вул.Біберовичів, 3-а/2. Присвоєно звання рішенням
виконкому від 13.08.2002 №279 “За особливі заслуги перед коломийською громадою в справі
національно-культурного відродження і активну громадську робот” (свідоцтво № 7), тел.
25201.
8. Грабець Галина Юліанівна, 23.04.1916 - 06.05.2006 р.р. Викладач музики ДМШ №
1. Автор мемуарів про музичне життя міста Коломиї. Відомий театрал міста. Консультант і
активний організатор багатьох мистецьких акцій останніх років міста Коломиї. Присвоєно
звання рішенням виконкому від 20.03.2002 р. № 279 “За особливі заслуги перед
коломийською громадою в справі національно-духовного відродження і виховання
підростаючого покоління” (свідоцтво № 8).
9. Машталер Володимир Петрович, 05.01.1943 – 16.04.2011 рр. Проживав: м. Сокаль
Львівської області, вул. Героїв УПА 26/61. Голова міської ради
I - го демократичного
скликання. Присвоєно звання рішенням виконкому від 28.12.2002р. № 427 “За багаторічну
громадсько-політичну роботу, особистий внесок у становлення і розбудову суверенної
української держави та в зв'язку з 60 - річним ювілеєм” (свідоцтво № 9), тел. 80505015400.
10. Ткачук Василь Михайлович, 10.12.1933 р.н. Герой України, депутат обласної ради.
Проживає: с.Підгайчики Коломийського району. Присвоєно звання рішенням виконкому від
13.08.2003 р. № 270 “За значний особистий внесок у встановлення і розбудову суверенної
Української держави та за особливі заслуги перед Коломийською громадою” (свідоцтво №
10).80662125677, тел. 65244.

11. Федюк Василь Юрійович, 01.07.1918 – 05.12.2005 р. н., тереновий провідник ОУН,
багатолітній політв'язень сталінських таборів. Проживає: м.Коломия, вул. Костомарова, 1/76.
Присвоєно звання рішенням виконкому від 13.08.2003 р. № 270 “За значний особистий
внесок у становлення і розбудову суверенної Української держави” (свідоцтво № 11).
12. Томащук Михайло Миколайович, 12.12.1938 - 20.11.2003 р. р., член Національної
Спілки журналістів України. Присвоєно звання рішенням виконкому від 23.10.2003 р. № 353
“За значний особистий внесок у становлення і розбудову суверенної Української держави”
(свідоцтво № 12)
13. Симотюк Іван Дмитрович, 20.01.1941 р. н., голова правління ПАТ “Коломийське
заводоуправління будівельних матеріалів”. Проживає: м.Коломия, вул. Богуна, 30/17.
Присвоєно звання рішенням виконкому від 17.08.2004р № 278 “За довголітню працю,
особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, благодійну діяльність та
високу громадянську позицію в розбудові Української держави” (свідоцтво № 13), тел.
23927.
14. Карась Зиновій Семенович, 09.03.1929 р. н. Проживає: м. Коломия, вул.Богуна,
30/36. Член правління товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка, головний редактор газети
"Християнський вісник". Присвоєно звання рішенням виконкому від 17.08.2004 р. № 278 “За
особистий внесок у культурологічну та просвітянську державотворчу роботу у справі
відродження і утвердження української національної ідеї” (свідоцтво № 14), тел. 20161.
15. Гриньків Дмитро Дмитрович, 11.06.1948 – 24.01.2012 рр., поет, член Національної
спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, політв'язень.
Проживав: м. Коломия. вул. Ю. Шкрумеляка, 36 - а, кв. 4. Присвоєно звання рішенням
виконкому від 16.08.2005 р. № 236 “За значний особистий внесок у становлення і розбудову
незалежної Української держави” (свідоцтво № 15), тел. 40787.
16. Федчук Андрій Васильович, 12.01.1980 р.н., заслужений майстер спорту України з
боксу, бронзовий призер чемпіонатів Європи, Світу, Олімпійських ігор, депутат міської ради
п’ятого скликання, нагороджений орденом «За мужність». Помер 15.11.2009 року. Проживав:
м.Коломия, вул.Леонтовича,6/33. Присвоєно звання рішенням виконкому від 17.11.2009
№2395-43/2009 «За значний внесок в розвиток спорту в Україні і в місті». З метою
увіковічення пам’яті присвоєно назву вулиці індивідуальної забудови у районі вулиць
Карпатська-Запорізька
- вулиця Андрія Федчука. На будинку де проживав А.Федчук
встановлено меморіальну дошку.
17. Бандера Степан Андрійович, / народився 01.01.1909, Старий Угринів, АвстроУгорщина помер 15.10.1959, Мюнхен, Німеччина/ - український політичний діяч, ідеолог
українського націоналістичного руху ХХ століття, після розколу Організації українських
націоналістів голова Проводу ОУН-Б, присвоєно почесне звання Героя України рішенням
п’ятдесят другої сесії Коломийської міської ради п’ятого скликання від 12.05.2010 року
№2750-50/2010.
18. Шухевич Роман Йосипович, / 30.06.1907, м. Львів – 05.03.1950 с. Білогорща, нині
у складі м. Львова) – український політичний і державний діяч, військовик, присвоєно
почесне звання Героя України рішенням п’ятдесят другої сесії Коломийської міської ради
п’ятого скликання від 12.05.2010 року №2750-50/2010.
19. Тодорів Тарас Васильович – голова Коломийської районної організації Конгресу
Українських Націоналістів „За значний особистий внесок у встановлення і розбудову

незалежної Української держави та за особисті заслуги перед Коломийською громадою”
присвоєно почесне звання рішенням від 12.08.2010 року.
20. Маївська Марія Михайлівна - керівник хору Коломийської станиці Братства
ОУН-УПА, присвоєно почесне звання рішенням Коломийської міської ради п’ятого
скликання п’ятдесят другої сесії від 21.10.2010 №3024-52/2010 „За значний особистий
внесок у встановлення і розбудову незалежної Української держави та за особисті
заслуги перед Коломийською громадою”.
21. Федорович Петро Іванович - за значний особистий внесок та заслуги перед
Коломийською громадою у справі розвитку фізичної культури і спорту (посмертно),
присвоєно почесне звання рішенням Коломийської міської ради шостого скликання сьомої
сесії від 30.06.2011 № 436-7/2011.
22. Вишиванюк Михайло Васильович - за особливі заслуги перед коломийською
територіальною громадою в соціально-економічному розвитку міста, у справі національнокультурного відродження та активну громадську роботу, присвоєно почесне звання рішенням
Коломийської міської ради шостого скликання двадцять третьої сесії від 16.08.2012 № 125023/2012.
23. Сімкайло Микола Михайлович - за ревне служіння коломийській громаді та
значний внесок в духовний і культурно-освітній розвиток міста Коломиї (посмертно),
присвоєно почесне звання рішенням Коломийської міської ради шостого скликання тридцятої
сесії від 30.07.2013 № 1553-30/2012.

За виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті України, жертовне служіння
народові України присвоїти звання «Почесний громадянин міста Коломиї» (посмертно):
24. Герою України, полковнику Збройних Сил України, командиру батальйону
Сенюку Тарасу Михайловичу;
25 . старшому лейтенанту Збройних Сил України, бортовому авіаційному техніку
Козолію Олександру Володимировичу;
26. капітану Збройних Сил України , командиру роти штабного батальйону
Воробцю Степану Степановичу;
27. підполковнику Збройних Сил України, заступнику командира батальйону спеціального
призначення Лисенку Сергію Петровичу,
які були уродженцями міста Коломия, приймали участь в антитерористичній операції на сході
України і загинули за визволення України.
присвоєно почесне звання рішенням Коломийської міської ради шостого скликання тридцятої
сесії від 14.08.2014 № 1827-44/2014.
Відомі вихідці з Коломиї:
Андрушко Василь Іванович (22.03.1953, с-ще Ланчин, Надвірнянського р-ну, ІваноФранківської обл.), скульптор, живописець, поет; у Коломиї - з 1982 р.; Член Спілки
художників України з 1993 р.
Арсенич Іван Миколайович (10.05.1950, с.Нижній Березів, Косівського р-ну, ІваноФранківської обл.), музика-скрипаль, альтист.
Грабовецький Володимир Васильович (24.08.1928 р.н.) Заслужений діяч науки і техніки,
академік, доктор історичних наук, завідувач кафедрою історії України Прикарпатського
університету. Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Пилипа Орлика, 7/9. Присвоєно звання

"Почесний громадянин" рішенням виконкому від 25.10.1996 р. № 264 "Враховуючи значні
заслуги у науковій роботі, вагому працю по дослідженню історії міста Коломиї з на
Данилишин Іван Ярославович - Заслужений тренер України з боксу, депутат ІваноФранківської обласної ради.
Бабій Ольга Михайлівна - відома поетеса, журналістка, громадська діячка, Кавалер ордена
Княгині Ольги III ст., директор обласного телебачення "Галичина", радник голови ОДА, член
Національних спілок письменників і журналістів України.
Волошинський Богдан Іванович - театрознавець, громадсько-політичний діяч, директор
обласного центру перепідготовки кадрів ОДА.
Іваничук Роман Іванович – український письменник, поет, громадський діяч, один з
організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України, член
Спілки письменників України (з 1960), депутат Верховної Ради України І-го скликання
(1990-1994), Заслужений працівник культури України
Козаренко Олександр Володимирович - композитор, музикознавець, піаніст, лауреат
міжнародних конкурсів, проректор Львівської музичної академії ім. Лисенка.
Осадчук Богдан Іванович - професор Берлінського Університету, публіцист, історик,
Почесний громадянин міста Коломиї.
Павличко Дмитро Васильович – український поет, перекладач, літературний критик,
громадсько-політичний діяч.
Потятинник Борис Володимирович - доктор філологічних наук, директор інституту
медіаекології Львівського національного університету
Ясіновський Юрій Павлович
Національної Музичної Академії.

–

доктор

мистецтвознавства,

професор

Львівської

Знані підприємці:
Белявська Леся Григорівна (торгово-посередницька діяльність);
Божик Андрій Миколайович (ремонт та виробництво ювелірних виробів);
Гаврилюк Олег Михайлович (торгово-посередницька діяльність);
Гарат Роман Михайлович (пасажирські перевезення);
Магас Галина Іванівна (роздрібна торгівля);
Назарук Світлана Андріївна (роздрібна торгівля);
Чемерис Олександр Ярославович (оптово-роздрібна торгівля).
Найбільші підприємства:
Промисловість: ПАТ “Заводоуправління будівельних матеріалів” (Симотюк Іван
Дмитрович), ТзОВ “ЮМАС” (Балух Михайло Олексійович), ПП”Коломийський
хлібокомбінат„ (Гуменюк Іван Іванович)
Будівництво: ТзОВ “Скіф” (Голуб Сергій Миколайович), ТОВ “Містобуд” (Савчук
Володимир Григорович)
Торгівля: ПАТ”Берегиня” (Перцович Ганна Дмитрівна); ТзОВ” Універмаг Коломия”
(Бортник Ганна Михайлівна)
Транспорт: ПАТ “Коломийське АТП” (Остапа В”ячеслав Михайлович); ТзОВ”АТП ДОЗ”
(Мотель Мирослав Михайлович)

Послуги: Страхове ТОВ “Захід-резерв” (Матіяш Валерій Миколайович), ТзОВ”Готель
Писанка” (Руданець Ольга Іванівна).
Проблеми міста
Найхарактерніші для міста проблеми :
бюджетні проблеми;
проблеми житла та комунального господарства.
Головні моменти бюджетної проблеми:
недосконалість законодавства щодо формування місцевих бюджетів;
недостатня самостійність у формуванні доходної частини бюджету.
Головні моменти житлово-комунальної проблеми:
незадовільний технічний стан будинків та комунальних інфраструктур;
недостатній рівень обслуговування житла;
незадовільний стан доріг.

