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Звернення до громади 
 

 
Шановні коломияни! 

 
Необхідність розроблення Стратегії розвитку міста Коломиї є одним з 

найважливіших завдань міської ради як органу місцевого самоврядування з огляду 
на глобальні соціально-економічні зміни та процес децентралізації, що спрямований 
на посилення ролі  територіальної громади міста. 

Низка нагальних соціальних проблем, які виникли протягом останніх років, 
потребують нагального вирішення, а потреби суспільства та економічні реалії 
вимагають переоцінки стратегічних пріоритетів.   

В основі Стратегії міста Коломиї – глибокий стратегічний аналіз внутрішнього і 
зовнішнього середовища міста як результат спільних напрацювань громадських 
активістів та представників органів місцевої влади, який дозволив виявити як 
найгостріші стратегічні проблеми міста, так і потенційні точки його економічного 
зростання. Стратегія базується на  принципі зосередження зусиль реалізації 
пріоритетних питань розвитку для наближення стандартів життя мешканців міста до 
рівня провідних європейських міст. 

Два стратегічні напрямки: Коломия – регіональний економічний та 
туристичний центр, Коломия – місто якісного міського середовища – були 
вибрані як вирішальні для подальшого розвитку економіки та міста в цілому. Для 
кожного з цих напрямків були розроблені окремі стратегічні цілі, впровадження яких 
призведе до покращення конкурентної позиції міста. До створення механізмів їх 
реалізації залучалися фахівці  відповідних структурних підрозділів міської ради, 
спеціалісти, які мають професійні знання та навики у різних сферах. 

Стратегія розвитку є основним документом, який дасть можливість створити 
місто сталого розвитку, де гармонійно поєднуватимуться інноваційна 
високотехнологічна промисловість, висока якість життя і безпечне довкілля та стане 
платформою для дій міської влади на шляху розвитку Коломиї як динамічного і 
креативного міста. 

Щиро дякую всім, хто долучився до розроблення Стратегії розвитку Коломиї 
та бажаю нам усім успіхів у її успішній реалізації на благо нинішнього і наступних 
поколінь мешканців нашого міста! 

 
 
З повагою, міський голова -  
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Вступ 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року», постанови Кабінету Міністрів України від 11 
листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних  
стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки  
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», а також на 
підставі Меморандуму про співпрацю щодо реалізації проекту «Партнерство для розвитку 
міст» між Федерацією канадських муніципалітетів та Коломийською міською радою, 
підписаного ** грудня 2015 р., реалізовано заходи з розробки Стратегії розвитку міста 
Коломиї на період до 2027 року. 
 
Стратегія розвитку міста Коломиї скерована на покращання умов життя як мешканців міста, 
так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, його 
туристичної і культурної привабливості, якості міського середовища та системи надання 
ринкових і неринкових послуг. Основою для Стратегії стали конкурентні переваги міста, а 
також ті можливості, які відкриваються через зміни в його зовнішньому оточенні. 

Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати: 

 Збільшення кількості робочих місць 

 Підвищення рівня доходів домогосподарств 

 Підвищення бізнесової та туристичної привабливості міста через поширення бренду 
серед інвесторів та туристів; 

 Підвищений рівень комфортності міського середовища та якості надання послуг. 

 

Реалізація Стратегії передбачається в рамках стратегічного партнерства влади, громади та 
бізнесу, де кожен партнер зможе знайти своє місце і свої інтереси та внести відповідний 
вклад у розвиток міста.   

Структура  документу Стратегії містить два компоненти – «стратегічний», тобто систему 
стратегічних і операційних цілей, досягнення яких повинно призвести до досягнення 
стратегічного Бачення, та «операційний» як стратегічні програми по кожному стратегічному 
напрямку, які складаються з проектів місцевого розвитку, в рамках яких передбачено 
реалістичні цілі, конкретні заходи, потенційні виконавці та фінансові ресурси, необхідні для 
реалізації проекту. Завершується документ комплектом карток проектів у форматі, 
прийнятому проектом ПРОМІС. 

При підготовці дослідницько-аналітичних розділів Стратегії було використано матеріали 
Міністерства економіки України, інших міністерств та відомств, Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, науково-дослідних організацій, Державного комітету статистики 
України, Головного управління статистики в Івано-Франківській області, управління 
статистики у м. Коломиї, виконкому Коломийської міської ради. 

У процесі опрацювання Стратегії розвитку міста Коломиї фахівці Проекту ПРОМІС 
здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, 
отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання консультаційних 
послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного планування. 
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1. Методологія та процес розробки Стратегії 
Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в 
усій громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього громади, 
творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, 
здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також ефективним 
інструментом об’єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для створення 
публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та 
конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем 
життя всіх громадян. 

Модель Стратегії підбирається й виходить з потреб територіальної громади міста. 
 
Методологія розробки Стратегії містить кілька рівнів, серед яких – метод стратегічного 
управління розвитком територіальної громади як територіальної соціально-економічної 
системи, сукупність процесів (етапів, кроків) при укладанні (розробленні) Стратегії, а також 
прикладні методики та техніки, які застосовуються в тому чи іншому процесі. 
В рамках розроблення Стратегії розвитку громади на практиці метод стратегічного 
управління застосовується через логічно несуперечливу послідовність процесів або кроків, 
які відображає наступна схема: 
 

 

Рис. 1. Схема процесу розробки Стратегії 

 
Як і кожен інший, Стратегічний план має ієрархічну природу, тобто, він складається із 

системи цілей, нижчі з яких підпорядковані вищим і перебувають у системних взаємозв‘язках 
між собою. Подана нижче схема показує цю систему цілей Стратегічного плану: 

 Прогнози, 
моделювання 
сценаріїв 

 Бачення 

 SWOT/TOWS-аналіз 

 Стратегічний вибір 

 Плани дій (цілі, 
завдання) 

 Проекти та заходи 

Аналіз 

 Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища 

 Профіль 

 Соціологічні 
дослідження 

 Громадське 
обговорення 

 Прийняття міською 
радою 

 Розробка цільових і 
галузевих програм 

 Структура управління 

 Моніторинг та оцінка 

 Перегляд та 
коригування 

Планування Впровадження 
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Рис. 2. Схема побудови Стратегії 

Методологія підготовки та впровадження Стратегії ґрунтується на твердженні, що 
впровадження Стратегії відбудеться лише за умов об’єднання зусиль виконавців плану та 
всіх зацікавлених сторін. В результаті цієї роботи будуть досягнуті визначені цілі, реалізовані 
спільні проекти, які в цілому забезпечуватимуть сталий розвиток міста. 

Документ має модульний характер - окремі його напрямки є самодостатніми, автономними 
сформованими в розрахунку на подальше впровадження через реалізацію проектів, кожен із 
яких є окремим елементом впровадження стратегії, але впливатиме на загальний результат. 
При потребі, документ може бути доповнений іншими напрямками розвитку, які у 
подальшому громада визначить, як ключові. 

Стратегія ґрунтується на інших документах стратегічного характеру, зокрема, Генеральному 
плані забудови міста, міських цільових програмах, які вже прийняті міською радою і 
впроваджуються її виконавчими органами. Основні положення Стратегії мають 
враховуватися при розробці щорічних та середньострокових Програм економічного і 
соціального розвитку міста, галузевих програм розвитку. 

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку міста 
дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, 
забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з 
основних складових процесу планування  є обов’язкова участь у ньому усіх активних та заці-
кавлених представників громади. Розроблена таким чином  стратегія відображає інтереси 
усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою 
стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації 
спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої економіки та системи 
надання послуг. 
Розпорядженням міського голови м. Коломиї  від 09.06.2016 р. № 203-р. була сформована 
Робоча група з підготовки Стратегії розвитку м. Коломиї до 2027 року. В ході процесу 
розробки участь у засіданнях Робочої групи взяли участь також інші активні городяни – 
всього участь у розробці документа взяли 57 городян. 

Учасники Робочої групи: 

 
1 Слюзар Ігор Богданович міський голова, голова робочої групи 
2 Коцюр Сергій Петрович перший заступник міського голови, заступник голови 

робочої групи 
3 Маруса Уляна Степанівна головний спеціаліст відділу економіки та муніципального 

розвитку міської ради, секретар робочої групи 
 Члени Робочої групи 
4 Базюк Олександра Маркіянівна фізична особа – підприємець, член виконавчого комітету 
5 Вандич Віталій Васильович регіональний координатор проекту ПРОМІС 

Стратегічне бачення 

Стратегічний  

напрям A 

Стратегічний  

напрям Б 
Стратегічний  

напрям В 

Стратегічна ціль A.1 

 

Завдання A.1.1.1. Завдання Б.1.1.1. Завдання В.1.1.1. 

Стратегічна ціль Б.1 Стратегічна ціль В.1 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль Б.1.1. Оперативна ціль В.1.1. 
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6 Віконська Надія Петрівна заступник голови громадської організації „Коломийські 
атракції” 

7 Вовк Михайло Петрович заступник виконавчого директора ГО ”Лікарняна каса” 
8 Волошенюк Віктор Васильович заступник начальника відділу - головний інженер відділу 

управління комунальним майном міської ради 
9 Галайчук Віталій Васильович директор Фонду підтримки підприємництва «Коломийський 

бізнес-центр» 
10 Гапич Євгеній Володимирович журналіст, член незалежної медіа Профспілка України;  
11 Геник Наталя Антонівна начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 
міської ради; 

12 Гуцал Анатолій Григорович фізична особа – підприємець 
13 Данищук Михайло Любомирович юрист ТОВ „БЕСТ-РАН КОНСАЛТИНГ” 
14 Дем'янюк Максим Михайлович керівник ПП ”Дем'ян-сервіс” 
15 Дем'янюк Олександр Васильович фізична особа – підприємець 
16 Довганюк Ігор Дмитрович пенсіонер 
17 Дячук Олег Дмитрович заступник міського голови 
18 Крутко Роман Ігорович фізична особа - підприємець, голова постійної комісії  з 

питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного 
розвитку та зовнішньоекономічних відносин  

19 Кухтар Тарас Миронович керуючий справами виконкому 
20 Колесник Володимир Любомирович начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради 
21 Мандрусяк Уляна Іванівна начальник відділу культури  міської ради 
22 Мельничук Ігор Васильович громадська організація „Товариство Гуцульщина” 
23 Оліградський Мирослав Дмитрович Івано-Франківська дистанція сигналізації і зв’язку Львівської 

залізниці 
24 Осадца Роман Орестович благодійна організація „Благодійний фонд „Рубікон” 
25 Остафійчук Анатолій Миколайович фізична особа - підприємець 
26 Остяк Роман Адамович генеральний директор ПрАТ ”Дятьківці”, член виконкому 
27 Петрів Ольга Василівна заступник начальника вокзалу станції Івано-Франківськ, 

начальник вокзалу Коломия, депутат міської ради 
28 Перегінчук Ірина Тарасівна заступник директора, головний  економіст КП 

”Коломияводоканал” 
29 Рогів Михайло Тарасович фізична особа – підприємець 
30 Токарчук Олег Володимирович головний лікар Коломийської дитячої лікарні 
31 Сандецька Наталя Василівна начальник відділу інформаційної політики міської ради 
32 Сенюк Світлана Михайлівна начальник відділу економіки та муніципального розвитку 

міської ради 
33 Слободян Руслан Ілліч  регіональний менеджер ТзОВ „ВКФ”Тріумф”, депутат 

міської ради 
34 Федорук Назар Миколайович професійний управитель нерухомого майна 
35 Федчук Сергій Васильович фізична особа – підприємець, депутат міської ради 
36 Яремчук Людмила Вікторівна заступник начальника управління праці та соціального 

захисту населення міської ради 
37 Яремин Ірина Василівна заступник начальника Коломийського міськрайонного 

центру зайнятості 
38 Мондрик Богдан Йосипович начальник  відділу земельних відносин міської ради 
39 Колісник Андрій Ярославович заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 
40 Теслевич Андрій Сергійович провідний спеціаліст відділу архітектури та містобудування 

міської ради 
41 Симчич Роман Мирославович головний спеціаліст відділу капітального будівництва та 

містобудування міської ради 
42 Образцова Вікторія Тарасівна головний спеціаліст відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 
міської ради 

43 Вандич Ірина Вікторівна головний спеціаліст відділу інвестиційної політики, 
зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 
міської ради 

44 Козак Вікторія Петрівна провідний спеціаліст відділу інвестиційної політики, 
зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 
міської ради 
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45 Тютюнник Лідія Михайлівна спеціаліст управління освіти міської ради 
46 Шаваринський Ярослав Миронович головний інженер управління освіти 
47 Крив᾿юк Роксолана Ярославівна провідний спеціаліст відділу культури міської ради 

48 Вітовський Руслан Володимирович Асоціація Економічного Розвитку Коломийщини 
49 Мельничук Володимир Богданович депутат Коломийської міської ради, головний лікар КЗ 

“Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги” 

50 Будзінський Віктор Богданович депутат міської ради, приватний підприємець 
51 Костюк Таїсія Андріївна директор Коломийського центру туризму та дозвілля 
52 Колесник Інна Василівна юрист страхового товариства з додатковою 

відповідальністю „Захід-Резерв” 
53 Ткачук Ірина Ігорівна директор Коломийського центру соціальної реабілітації 

дітей інвалідів 
54 Тиф᾿як Сергій Миколайович директор БФ «Карітасу Коломийсько-Чернівецької єпархії» 

55 Слижук Андрій Іванович ТОВ „БЕСТ–РАН Консалтинг” 
56 Остяк Олена Іванівна провідний спеціаліст відділу економіки та муніципального 

розвитку міської ради 
57 Стадничук-Берник Тетяна 

Степанівна 
головний спеціаліст відділу економіки та муніципального 
розвитку міської ради 

 
Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення стратегічного аналізу, який 
включав у себе:  

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку м. Коломиї за 
попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка 
можливостей розвитку міста, 

 проведення у травні-червні 2016 року опитування представників бізнесу. 
 
1 липня 2016 року в приміщенні Коломийської міської ради відбулося перше засідання 

членів Робочої групи, під час якого були проведені: 

 презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу міста, 

 формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку міста,  

 формулювання стратегічного бачення, 

 проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT. 
На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці – 
проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та 
підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків 
розвитку Коломиї. 
 
26 серпня 2016 року в приміщенні Коломийської міської ради відбулося друге засідання 

членів Робочої групи, під час якого були проведені: 

 визначення стратегічних цілей (пріоритетів) стратегії, 

 ідентифікація стратегічних проблем по кожному вибраному пріоритету 
 
26 жовтня 2016 року в приміщенні Коломийської міської ради відбулося третє засідання 
членів Робочої групи, під час якого було: 

 визначено стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії; 

 визначення сфери (поля) реалізації завдань 

 затверджено для поширення зацікавлених сторін оголошення про підготовку технічних 
завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. 

 
Упродовж листопада 2016 р. - січня 2017 р. відбувалася підготовка технічних завдань на 
проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. Усього за цей період зацікавленими 
у розвитку міста, представниками місцевого самоврядування, місцевих органів державної 
влади, бізнесу, громадських організацій було підготовлено більше 90 ідей на проекти 
місцевого розвитку. 
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17 січня 2017 року в приміщенні Коломийської міської ради відбулося четверте засідання 
членів Робочої групи, під час якого були проведені відбір та корегування технічних завдань 
на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії. 
 

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали 
можливість брати участь в розробці Стратегічного плану. Процес розроблення Стратегії 
постійно висвітлювався у місцевих та регіональних ЗМІ. 

 



Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

11 

2. Характеристика міста та регіону 
2.1. Коротка характеристика міста 
Коломия – місто обласного значення Івано-Франківської області. 

Місто розташоване на південному заході України, в південно-східній частині Івано-
Франківської області, на лівому березі р. Пруту (ліва притока р. Дунаю). Довжина міських 
кордонів становить приблизно 35 км, у т. ч. по р. Прут — 8,5 км. Місцезнаходження міста: 
48°30′ пн.ш., 25°06′ сх.д., 243 м над рівнем моря. Рельєф Коломиї рівнинно-терасний, 
загальний нахил поверхні на Схід. Територія міста 41,149 кв. км. Кількість населення м. 
Коломия – 61,3 тис. осіб. Місто розташоване на відстані 65 кілометрів від обласного центру 
м. Івано-Франківськ і має з ним залізничне сполучення і автомобільну дорогу 
загальнодержавного значення. 

 

 

Рис. 3. Коломия на адміністративній карті Івано-Франківської області 
 
 

Таблиця 1. Порівняння міста, району, області 
 

Регіони 
Площа, 

км2 

Площа у % 
до загальної 
площі країни 

Населення 
Населення у % до 

загального 
населення країни 

Щільність 
населення, 
осiб/кв. км 

Коломия 40.7 0,007 61236 0,14 1505 

Коломийський 
район 

1026.1 0,17 100004 0,23 97 

Івано-Франківська 
область 

13927.6 2,31 1382553 3,22 99 

Україна 603549,0 100,0 42929300 100,0 71 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Значний вплив на соціально-економічний стан міста має рівень розвитку дорожньо-
транспортної інфраструктури. Транспортне сполучення населених пунктів району 
забезпечується автомобільним і залізничним транспортом. 

Регулярне автобусне сполучення м. Коломия має з обласним центром, сусідніми містами 
Яремче та Косів, а також з Чернівцями. До кожного зі всіх трьох населених пунктів 
добиратися близько 1-1,5 год. З автостанції відправляються автобуси та мікроавтобуси до 
більшості населених пунктів Коломийського району та складається із 72 приміських 
маршрутів. Кількість автобусів, які щоденно працюють по плану на приміських 
внутрішньорайонних маршрутах – 72. Доступність до обласного центру на легковому 
транспорті в межах 1 год.  

 
Місто розташоване на південному заході України, в південно-східній частині Івано-
Франківської області, на лівому березі річки Прут (ліва притока р.Дунай), на 
Передкарпатській височенній фізико-географічній області та Зовнішніх Карпатах.                                                                                                                 
Місцезнаходження міста:  48,5 гр. пн. ш., 25,1 гр. сх. д., 243 м. над рівнем моря. Рельєф 
Коломиї рівнинно-терасний,  загальний похил поверхні на Схід.  

 Коломия по периметру міської зони межує з спілками селян Коломийського району. Довжина 
міських кордонів становить близько 35 кілометрів в т.ч. по ріці Прут 8,5 кілометра. Основна 
річка - Прут, в межах міста в неї впадають річки Пістинька, Коломийка, Радилівка, Косачівка, 
Чорний потік та ін.  

 
Клімат міста характеризується  сприятливими умовами протягом всіх сезонів. Місто Коломия 
знаходиться в мальовничому районі і є чудовим місцем для проживання, бізнесу, роботи та 
відпочинку. Помірно-континентальний, вологий клімат  прохолодний влітку та м'який взимку  
є дуже сприятливим для  господарської  діяльності  населення. Середньорічна температура 
повітря  7,3 градуса.  
Середнє число безморозних днів в році - 163,  середньорічний перехід  температури через 
нульову позначку відбувається весною 9 березня, а восени 25 листопада. Вегетаційний 
період  складає 211 днів. Середньорічна кількість дощових днів в рік становить близько 100  і  
опадів випадає близько 658 мм. 

 
2.2. Історична довідка 

Коломия – одне з найстаріших міст регіону. Перша літописна згадка про місто належить до 
1241 року і стосується коломийської солі.  Пізніше столиця Покуття, Коломия тільки побіжно 
згадується в Галицькому літописі.  Вона фігурує як місто солі і зберегла це значення у 
загальноукраїнському масштабі протягом цілого ряду століть аж  до ХІХ віку. 

Важливі події в житті коломиян позначилися в VI-VII століттях, коли на південно-західному 
кордоні Київської центральної держави виникає, розвивається і виконує певні політичні та 
соціально-економічні функції поселення Коломиї. Саме в цей період створилися передумови 
для становлення Коломиї торговельної, центру посередницької торгівлі на перехресті шляхів 
із Західної до Східної Європи. 

Розвиток міста в епоху середньовіччя мав певні особливості у порівнянні з іншими подібними 
містами Центральної та Східної Європи. Тут відбуваються польсько-шляхетські сеймики, 
укладаються міжнародні мілітарні угоди між Польщею і Волощиною. Розвиток цехового 
ремесла, привілеї польських королів  не лише сприяли  господарському розвитку  цілого 
Покуття, а й піднесенню Коломиї як політико-культурного центру.  Цьому сприяло ще й те, 
що Коломия  як вільне королівське місто  Польської корони в 1395-1565 роках отримало від 
короля  та сейму  певні привілеї на право економічної та зовнішньо-економічної діяльності.  У 
1405 році місто отримало Магдербузьке право, були створені  і розвивались 9 ремісничих 
цехів, що об”єднували 14 спеціальностей, 7 основних ремесел.  В кінці ХVІІІ ст. міське 
ремесло втрачає феодальні риси, переходить на основи капіталістичного розвитку. 
Найпоширенішими галузями ремесла  у Коломиї стає кравецтво, кушнірство, боднарство, 
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ткацтво, гончарство, різництво, пекарство. У здійсненні широко-масштабної торгівлі велику 
роль відіграли прокладення поштового зв”язку і будівництво шосейних доріг. 

У 1785 році  було налагоджено поштовий зв”язок з Чернівців через Ясси до Молдавії,  
Туреччини  й Балкани.  В 1870 році  в Коломиї діяли 5 шкіряних, 8 винокурних заводів, а 
також  лісопильні, гончарні  та  цегельні заводи. Серед підприємств текстильної 
промисловості Галичини найбільшим до середини ХІХ ст. була коломийська фабрика 
“Геллєра і Синів”.  Розвиток нафтової промисловості мав чималий вплив на становлення 
Коломиї економічної.  В цей період,  місто, де проживали, крім українців, поляки і євреї, німці 
і вірмени,  англійці і болгари,  стає центром етнонаціональних та економічних відносин на 
Покутті.  Наприкінці ХІХ століття активно ведуться містобудівні роботи: в 1877 році збудовано 
міську ратушу, на цей період припадає спорудження будинку повітової Ради, в якому тепер 
знаходиться музей історії міста.  В 1892 році завершено будівництво Народного дому, 
з”являються сучасні міські квартали та дільниці, прикрашені оригінальним вирішенням 
пам”яток української та західноєвропейської архітектури.   

В період 1919-1939рр. кооперативні, приватні та державні установи об’єднують переважно 
сільських споживачів і торговельні спілки, регулюють ціни  на сільськогосподарські продукти 
та готові вироби. Визначними установами в Коломиї  стають “Маслосоюз”, “Центросоюз”, 
“Народна торгівля”, “Центробанк”, “Покутський союз”, “Покутський господар”. 

До 1939 року Коломия стає другим після Львова центром культурно-громадського життя 
Галичини. Після Другої світової війни місто розвивається як більшість подібних міст України. 
 

2.3. Коротка характеристика Івано-Франківської області 
Івано-Франківська область розташована в географічному центрі Європи, на 

південному заході України, на стику двох великих природно-географічних підрозділів – 
Східноєвропейської рівнини та Східних Карпат. 

 

 
 
 

Рис. 4. Географічне розташування Івано-Франківської області 
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Івано-Франківська область межує із Закарпатською, Львівською, Тернопільською та 
Чернівецькою областями України. На крайньому півдні має державний кордон протяжністю 
50 км з Марамуреським повітом Республіки Румунія.  
Територія області становить 13,9 тис. кв. км, що складає 2,3 % площі території України й 
займає 22 місце серед інших областей держави. Менші за площею тільки Чернівецька, 
Закарпатська та Тернопільська області. 
Відстань від Івано-Франківська до Києва: залізницею – 716 км; шосейними дорогами – 614 
км. Відстані до найближчих економічних центрів Європи становлять до: Берліна – 990 км, 
Будапешту – 650 км, Бухаресту – 720 км, Варшави – 530 км, Відня – 840 км,  Праги – 900 км. 
 
Основними автомобільними дорогами державного значення, які проходять територією 
області, є Н09 (Р03) Львів-Рогатин-Івано-Франківськ-Мукачево (основна траса зі Львова до 
курорту «Буковель») та Н10 (Р04) Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці. Ця дорога також 

проходить через місто Коломию. 
Експлуатаційна довжина залізниці загального користування теж залишилася на рівні 2003 
року і склала  494 км (2,3 % від загальної довжини залізничних колій по Україні). Щільність 
залізничної мережі – 36 км на 1 тис.км2 , що на рівні середнього показника по Україні. 
Коломия має залізничне сполучення з Івано-Франківськом, Чернівцями та Мукачевом (через 
Рахів). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Коломия на карті шляхів сполучення області 
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Івано-Франківська область входить в перелік найбільш привабливих та популярних 
туристичних регіонів України. 
Існуюча база рекреаційних закладів різних форм власності (362 одиниці на 17,6 тис. місць) 
дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому 
числі й для іноземних туристів. На сьогодні майже 800 сільських господарів приймають 
туристів у своїх садибах.  
Туристичні послуги надають більше 100 туроператорів та турагентів; діє мережа з 14 
туристично-інформаційних центрів. 

Найпопулярніші туристичні місця краю: 

 Манявський скит (Богородчанський р-н); 

 Гошівський монастир (Долинський р-н); 

 гора Говерла (2061м, Чорногірський хребет); 

 колишня обсерваторія на г. Піп Іван (2026 м); 

 високогірні озера Несамовите, Бребенескул, Марічейка (Чорногірський хребет); 

 національний заповідник «Давній Галич»; 

 музеї Писанки та народного мистецтва Гуцульщини і Покуття  
(м. Коломия); 

 природний комплекс «скелі Довбуша» (с. Бубнище поряд з  
м. Болехів); 

 скелі «Писаний камінь» (Верховинський р-н); 

 «сріблясті» водоспади в с. Шешори (Косівський р-н); 

 вузькоколійка «Карпатський трамвай» (Долинський, Рожнятівський р-ни); 

 Сокільський хребет (Косівський р-н). 

В області успішно працює гірськолижний комплекс «Буковель». Туристи також мають 
можливість покататися на гірських лижах в Паляниці, Яблуниці, Ворохті, Косові, Вишкові, 
Верховині. Всього на території області працюють 25 гірськолижних витягів.  
Популярними є водні туристичні маршрути та різні форми командного активного відпочинку. 
Розвивається інфраструктура для водного туризму на території Дністровського каньйону, 
створені умови для сплавів річками Білий та Чорний Черемош, Прут, Лімниця. 

2.4. Значення міста Коломиї  для регіону в економічному вимірі 

Місто Коломия в структурі економіки області має вагоме значення. При тому, що кількість 
населення міста Коломиї складає 4,4 % від населення області, 3,6 % від загальнообласного 
показника вкладено капітальних інвестицій в економіку міста. Значна частка прийнятого в 
експлуатацію житла (4,7 %) та роздрібного товарообороту 6,2 % (займає друге місце після 
Івано-Франківська).  
Ділова активність в м. Коломиї щороку зростає. Це стосується малого бізнесу. Про 
сприятливий бізнес-клімат у Коломиї свідчить те, що місто вже впродовж кількох років 
зберігає першість по кількості малих підприємств на 10 тисяч населення (96) і майже в 1,7 
рази випереджає середньообласний (55) та загальноукраїнський (63) рівні.  
 

2.5. Зайнятість населення  
Ситуація із працевлаштуванням на локальному та регіональному рівнях наочно відображена 

в табличній формі. 
 

Таблиця 4. Чисельність зайнятого населення в Коломиї, Коломийському районі та Івано-
Франківській області у 2010-2014 рр. тис. осіб 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 

Місто Коломия 11,6 11,9 11,7 10,9 10,8 

Коломийський район 9,3 8,7 9,4 8,8 7,8 

Івано=Франківська 
область 

225,1 220,0 219,0 213,1 208,5 
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Структура зайнятості на місцевому ринку праці тяжіє до промислового сектору та торгівлі 
(38% та 12% зайнятих відповідно), економічний профіль міста, пов’язаний із 
машинобудуванням, транспортом та харчовою промисловістю. 

  
Рис 6. Структура зайнятості мешканців Коломиї у розрізі  

видів економічної діяльності ( 2012 р.), % 

 

2.6. Економіка міста 

Промисловість міста представлена підприємствами з видобутку газу, виробництва м’ясо-
кісткового борошна, концентрованого яблучного соку, сидру, спирту етилового, хлібу та 
хлібобулочних виробів, вирощування великої рогатої худоби, свиней, птиці та переробки 
продукції тваринництва, готових гранульованих комбікормів для тварин, дерев’яних меблів 
для спалень, їдалень і віталень. 
Станом на 1.01.2015 р на території міста знаходиться 1793 суб'єктів господарювання, у т.ч. зі 
статусом юридичної особи – 1705, без статусу юридичної особи – 88. В розрізі видів 
економічної діяльності домінують господарюючі суб’єкти, зайняті у сфері оптової і роздрібної 
торгівлі, операцій з нерухомістю та ті, що надають колективні, громадські та особисті 
послуги. 

 Рис 7.  Структура суб’єктів господарської діяльності м. Коломия за видами діяльності 
за 2014 рік 
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3. Обґрунтування стратегічного вибору 

3.1. Деякі прогнози розвитку Коломиї до 2020 року 
 
Демографія. 
 
Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже, якісь значні демографічні 
кризи, які відбуваються в певний історичний період, відбиваються на демографічних 
процесах впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в Україні був різкий 
спад народжуваності з середини і до кінця 1990-х років, що був спричинений різким падінням 
рівня життя населення. 
 
 Наступні діаграми ілюструють ці процеси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8. Статево-вікові піраміди наявного населення України та Івано-Франківської 
області (праворуч) станом на 05.12.2014 р. 

 
Івано-Франківська область являє собою регіон України з мінімальними деформаціями вікової 
структури населення. Найбільш негативні деформації зумовлені втратами населення у 
воєнні та повоєнні роки (1943-1947 рр.), і вони мають відносну оцінку – 22,4 тис. осіб. Помітно 
негативна деформація у віковій групі 82-85 років, яка близька до 16 тис. осіб. Чи не єдина 
позитивна деформація у віковій структурі населення регіону спостерігається у віковій групі 
34-42 роки, народжених у 1959-1964 роках. Відносне зростання близько 17 тис. осіб можна 
пояснити поверненням значної частини репресованого у повоєнний час населення на рідну 
землю1. 

                                                
1 В. Яворська. ДЕФОРМАЦІЇ СТАТЕВО-ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ НАСЛІДКИ – ДЕМОГРАФІЧНІ ХВИЛІ У 
РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ - режим доступу: http://bit.ly/2g3FbRk   
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Рис. 9. Структурні деформації Івано-Франківської області 

 
Це означає, що у період дії Стратегії розвитку м. Коломиї у 2016-2025 рр. у місті як і в цілому 
по регіону, буде відчуватися брак працездатного населення у віці 20-25 років. 
 
 

 
Динаміка показника кількості населення у м. Коломиї вказана на рисунку 3. 
 

 
Рис. 10. Динамічна картина та прогноз чисельності мешканців міста на 2020 р., осіб 

 
Як видно з рисунку, при збереженні вихідних умов, у наступні роки спостерігатиметься 
незначна (майже непомітна) тенденція до зростання населення, наслідком якої стане те, що 
у 2020 р. населення міста складе близько 61,45 тис. осіб. 
 
Направленість структурних вікових змін у випадку Коломиї дає можливість здійснити прогноз 
на період п’яти років. 
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Рис 11. Динамічна картина структури вікових груп Коломиї у 2012-2015 рр. та її прогноз 

до 2020 р. 

 
Наочною є тенденція до скорочення кількості працездатного населення, що, як наслідок, при 
незначних змінах кількості населення міста загалом, призведе до збільшення соціального 
навантаження на нього. З іншого боку, на фоні поступового збільшення частки людей 
пенсійного віку, в Коломиї присутня позитивна тенденція до збільшення рівня вагомості 
молодшої вікової групи у загальній віковій структурі. Таким чином, в укрупненому варіанті 
станом на 2020 рік вона матиме наступний вигляд: 

 
 
 
 

Рис 12. Прогнозована укрупнена вікова структура населення Коломиї (2020 р.) 

 
Таким чином, основні демографічні тенденції міста Коломиї - це: 

• «старіння» населення; 
• скорочення працездатного населення, і, як наслідок - 
• зростання демографічного навантаження. 
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Економіка. 
 
Детальний аналіз промислового сектору економіки Коломиї показує, що соціально-
економічний стан міста формують промислові підприємства таких галузей: машинобудівної, 
електротехнічної та металообробної; деревообробної та паперової; легкої; харчової; 
поліграфічної та промисловості будівельних матеріалів. При чому, за останні роки в цій 
загальній картині відбулись лише незначні структурні зміни на користь харчової та легкої 
видів промисловості. 
 
На відміну від тенденцій останніх років, якщо при ретроспективному аналізі економічного 
профілю Коломиї взяти більший часовий проміжок, прослідковуються чіткі структурні зміни, 
які дозволяють здійснити прогноз на середньострокову перспективу. Для прогнозування 
обсягів реалізації продукції промислового сектора міста взято ті види економічної діяльності, 
котрі або історично відігравали ключову роль у формуванні економічної бази Коломиї, або ті, 
вагомість яких в останні роки поступово збільшувалась. 

 

 
 

Рис 23. Ретроспектива структурних змін економічного профілю Коломиї у 2004-2014 
рр. та прогноз на 2020 р., % 

 
За результатами ретроспективного аналізу та здійснення на його підставі прогнозу можна 
зробити такі висновки: 

 практичне зникнення деревообробної промисловості. Той вид господарської 
діяльності, який ще на початку 2000-х років становив одну з основ економічного 
профілю міста, як станом на сьогодні, так і в середньостроковій перспективі, при усіх 
інших рівних умовах, практично повністю елімінується. Очевидно, від’ємні величини 
обсягів реалізованої продукції, отримані на підставі прогнозів, не є можливими, однак 
вони підтверджують тенденцію попередніх років, котра свідчить про те, що принаймні 
деревообробна та суміжні із нею види промисловості не відіграватимуть вагомої ролі 
у місцевій економіці; 

 вагоме зростання вагомості харчової промисловості, частка якої в економічному 
профілі міста у 2020 р. може сягнути майже третини від усіх обсягів реалізації 
промислової продукції; 

 поступове зростання значущості, як містоформуючої економічної бази, легкої 
промисловості. 
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 відносна стабільність ролі машинобудування у формуванні економічного профілю 
Коломиї. 

 
Як результат, прогнозована структура економічного профілю міста у 2020 р. виглядатиме 

таким чином. 

 
 

Рис 24. Прогнозована структура економічного профілю міста у 2020 р. 

 

3.2. Сценарії розвитку м. Коломиї 
 

Інерційний сценарій 
  

Реалізується при незмінності факторів впливу. 
Базові припущення - національний рівень: 

1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується 
2. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК 
3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ 

спостерігаємо їх імітацію 
4. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2018 р. 
5. ВВП країни продовжує падіння, зокрема, у 2016 році МВФ, а також ЄБРР, прогнозують 

річний ріст реального ВВП України на ріні 1,5% та 2,0% відповідно 
6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція  
7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає 
8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися 

більше 50% малого і середнього бізнесу 
9. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення рівня 

неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ. 
 
Базові припущення – місцевий рівень: 

1. Впізнаваність міста на інвестиційній карті України залишається незначною 
2. Інвестиційний і підприємницький клімат без змін 
3. Туристична привабливість міста низька, місто непопулярне як цілісний туристичний 

продукт 
4. Бюджетна забезпеченість дещо покращується внаслідок фінансової децентралізації 
 

Що відбувається: 
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Демографічна ситуація на найближчі роки залишається майже без змін, спостерігатиметься 
незначне зростання за рахунок міграції сільського населення району та незначне збільшення 
народжуваності, при цьому вікова структура населення змінюється в бік скорочення 
працездатного населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до зростання 
навантаження на працездатне населення.  Прогнозна чисельність населення міста на 2020 
рік – 61, 5 тис. осіб.  За збереження темпів скорочення кількості  зайнятого населення його 
число на 2020 рік може становити бл. 9,5 тис. осіб. 
Промисловий потенціал міста  повільно скорочується без відчутних інвестицій в 
модернізацію підприємств та підвищення рівня технологічності (переведення на 5-6 
технологічні уклади), що відбивається на рівні реальних доходів населення міста. Внаслідок 
скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за рахунок дрібної 
торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат. 
Промислова база міста скорочується при незмінності її структури: економічний профіль міста 
визначає легка, харчова та залишки деревообробної промисловості. Динаміка товарної 
структури експорту промислової продукції виявляє суттєве скорочення майже всіх груп, дещо 
нижчий рівень скорочення тільки в групі текстильних матеріалів і текстильних виробів. 
Невиразність міста на інвестиційній карті України не сприяє залученню стратегічних 
інвесторів у високотехнологічні галузі, містоформуюча сфера і надалі визначається галузями 
економіки з низькою доданою вартістю. 
Роль малого підприємництва в економіці міста залишається незначною, у структурі МСБ 
переважають торгівля та послуги.  
Рівень життя населення та соціальна сфера перебувають на середньорегіональному рівні.   
 
Сценарій сталого економічного зростання 
 
Базові припущення – національний та регіональний рівень: 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України припиняється 
2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються 
3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін. 
4. ВВП країни починає зростання у 2016 р. 
5. Гривня стабільна 
6. Інвестиційна привабливість країни покращується 
7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні» 
8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання 

тарифів на комунальні послуги 
9. Ефективно працює ДФРР 
10. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку 

 
Основою для запуску такого сценарію повинні стати фактори: 

 стійке економічне зростання та підвищення інвестиційної привабливості України у 
середньостроковій перспективі, 

 активізація повітряних сполучень в регіоні (Івано-Франківський аеропорт), 

 реконструкція автодоріг Н09 (вихід на Львівський міжнародний аеропорт) та Н10, 

 досвід та позитивні приклади залучення інвестицій у машинобудівну та 
приладобудівну галузі у Карпатському економічному районі (останній приклад – завод 
«Фуджікура» у Львові),  

 початок діяльності Коломийського технопарку і поява реальних інвесторів - 
німецького холдингу Leoni AG та компанії Швайгофер, 

 загалом позитивний імідж міста, привабливість для життя та туризму,  

 сприятливий підприємницький та інвестиційний клімат,  

 ефективна маркетингова політика,  

 активність міста на інвестиційних ринках. 
 

Що відбувається: 
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Задіяння цього комплексу факторів призводить до зацікавленості містом стратегічних 
інвесторів у галузі промисловості з високою доданою вартістю.  
Створюються нові виробництва у галузі машинобудування, приладобудування, 
деревообробної, легкої  та харчової промисловості.  
Місто формує новий економічний профіль як місто високотехнологічної промисловості у 
галузях з високою доданою вартістю. 
З’являється потреба в кваліфікованій робочій силі, яку можна привабити високими 
заробітними платами та підвищенням якості життя. 
Навколо стратегічних інвесторів формуються послугово-логістичні кластери підприємств 
малого і середнього бізнесу. 
Місто формує регіонально-інтегровані туристичні продукти і нові туристичні маршрути, 
поступово замикаючи їх на собі як регіональному туристичному центрі. Пожвавлення 
туристичного сектора стимулює розвиток готельно-конференційної інфраструктури. 
Місто займає вагоме місце в регіоні як діловий, туристичний   і культурний центр, 
приваблюючи інвесторів, підприємців, туристів гостей та нових мешканців.    
Зростає зайнятість та рівень реальних доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок.  
Збільшення бюджетних надходжень, активність міста у впровадженні регіональної стратегії, 
міжмуніципальній співпраці дозволить підвищувати якість міського середовища. 

 

 

3.3. Стратегічне бачення розвитку міста  

(за результатами засідання Робочої групи 1 липня 2016 р.) 

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

 

Коломия - регіональний економічний та культурно-туристичний центр Прикарпаття, 
ворота до Покуття та Гуцульщини;  

 місто розвиненої високотехнологічної промисловості, привабливе і відкрите для 

інвесторів; 

 місто підприємництва і підприємців, де легко відкрити та вести бізнес; 

 привітне для туристів та гостей, місто добробуту, високої якості життя; 

 громада, що плекає свою історію і традиції, де є всі можливості для самореалізації і 

творчого розвитку особистості. 
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3.4. Таблиця факторів для аналізу SWOT/TOWS 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розташування в екологічно чистому 
регіоні 

2. Вигідне географічне розташування: 
близькість до Карпат та Дністра, 
рівновіддаленість від двох обласних 
центрів 

3. Добре залізничне та автомобільне (дорога 
Н10) транспортне сполучення з 
регіональними центрами: Івано-
Франківськом та Чернівцями 

4. Наявність аеродрому 
5. Наявність вільних земельних ділянок, 

кадастрової та грошової оцінки земель 
6. Наявність старопромислових зон, 

придатних для інвестицій 
7. Дислокація 10-ї гірсько-штурмової бригади 
8. Нові інвестори: Leoni & Швайгофер 
9. Достатньо розвинене мале і середнє 

підприємництво 
10. Наявність освітньої бази для підготовки 

спеціалістів потрібних напрямків для 
потенційних інвесторів 

11. Наявність сучасної системи 
водопостачання з очищенням води 

12. Велика кількість історичних, архітектурних 
та культурних пам’яток 

13. Унікальний вишиванковий базар 
14. Добре розвинена мережа охорони 

здоров’я: велика лікарня, мережа 
медичних закладів (можливий повітовий 
округ) 

15. Мультикультурна історія, культурна та 
релігійна толерантність 

16. Незалежність громадян від центрального 
теплопостачання 

17. Наявність полігону для захоронення ТПВ 

1. Недостатність власних коштів для 
розвитку міської інфраструктури 

2. Відсутність інвентаризації земель та 
системи інформації про вільні земельні 
ділянки та нежитлові приміщення 

3. Низький рівень залучення іноземних 
інвестицій (через недосконалість 
законодавства та відсутність системного 
підходу) 

4. Відсутність сформованого інвестиційного 
продукту та промоції міста 

5. Недостатній рівень розвитку міської 
інфраструктури: недосконала транспортна 
мережа; зношеність інженерних 
комунікацій 

6. Невідповідність запиту ринку праці міста 
та підготовки спеціалістів навчальними 
закладами міста 

7. Недостатньо розвинена туристична 
інфраструктура 

8. Відсутність в місті великих промислових 
підприємств 

9. Високий рівень демографічного 
навантаження (на одного працюючого) 

10. Значний рівень тіньової економіки 
11. Відсутність встановлених меж між містом 

та районом (законодавчо) 
12. Відсутність плану забудови центральної 

частини міста 
13. Недостатній рівень забезпеченості вільних 

ділянок промислової зони необхідними 
комунікаціями 

14. Відсутність сучасної системи організації 
збору, переробки, утилізації відходів 

15. Відсутність конкурентного середовища 
надавачів послуг ЖКГ 

Можливості Загрози 

1. Розвиток туристичної індустрії в місті та 

регіональних туристичних продуктів 

2. Створення індустріальних парків, 

будівництво нових виробничих 

потужностей 

3. Розвиток легкої та харчової 

промисловості: екопродукти з етнічними 

мотивами та ін. 

4. Використання, підготовка і перепідготовка 

спеціалістів технічних спеціальностей на 

запит ринку праці 

5. Запровадження енергоефективних 

технологій та альтернативної енергетики 

6. Розвиток торгівлі за рахунок збільшення 

1. Продовження військового конфлікту на 

Сході України 

2. Екологічні загрози (погіршення 

кліматичних умов, часті повені, втрата 

потенційного інвестора в деревообробній 

сфері) 

3. Техногенна загроза: близьке 

розташування до калуського хімічно-

промислового об’єкта 

4. Недостатньо ефективні реформи у 

сферах економічної та податкової 

політики 

5. Розташування стратегічних військових 

об’єктів (при нестабільній військовій 
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торгових платформ/площ і їх 

впорядкування (продукти фермерських 

господарств, вишиванки, сувеніри та ін.) 

7. Транскордонне співробітництво 

(логістичний центр) 

8. Децентралізація (приєднання громад) 

9. Запровадження сучасних технологій 

поводження з ТПВ (сортування/переробка 

сміття вторинна переробка матеріалів) 

10. Запуск/відновлення діяльності 

коломийського аеродрому 

11. Створення конкуренції на ринку 

комунальних послуг (в т.ч. обслуговування 

та ремонту житла) 

12. Залучення зовнішніх фінансових ресурсів 

на впровадження європейських 

екологічних проектів на модернізацію 

комунальної сфери 

13. Активізація громади міста у вирішенні 

проблем місцевого значення 

ситуації місто одним із перших може бути 

в переліку закритих режимних об’єктів) 

6. Старіння населення міста 

7. Відплив працездатного населення, 

зокрема, молоді 

8. Транспортний колапс через недосконалу 

міську транспортну мережу 

9. Занепад пам’яток архітектури та інших 

привабливих туристичних об’єктів 

10. Критичне скорочення кількості власного 

комунального майна та земельних 

ресурсів міста 

11. Інфляція та подорожчання енергоносіїв 

12. Конкуренція з боку розвинених міст-сусідів 

13. Закриття / скорочення освітніх закладів 

міста 

14. Корупція в різни х сферах (тіньова 

економіка, зарплата в конвертах) 

15. Конфлікти на релігійному та 

соціокультурному підґрунті 
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Аналіз у секторі «Порівняльні переваги». Тип стратегії – агресивна, наступальна. 

Сильні сторони  Можливості 

1. Розташування в екологічно чистому регіоні  1. Розвиток туристичної індустрії та 
регіональних туристичних продуктів 

   

2. Вигідне географічне розташування: 
близькість до Карпат та Дністра, 
рівновіддаленість від двох обласних 
центрів 

 2. Створення індустріальних парків, 
будівництво нових виробничих 
потужностей 

   

3. Добре залізничне та автомобільне (дорога 
Н10) транспортне сполучення з 
регіональними центрами: Івано-
Франківськом та Чернівцями 

 

3. Розвиток легкої та харчової 
промисловості: екопродукти з 
етнічними мотивами та ін.  

   

4. Наявність аеродрому 
 

4. Використання, підготовка і 
перепідготовка спеціалістів технічних 
спеціальностей на запит ринку праці 

   

5. Наявність вільних земельних ділянок, 
кадастрової та грошової оцінки земель  

5. Запровадження енергоефективних 
технологій  та альтернативної 
енергетики 

   

6. Наявність старопромислових зон, 
придатних для інвестицій  

6. Розвиток торгівлі за рахунок 
збільшення торгових платформ / 
площ і їх впорядкування 

   

7. Дислокація 10-ї гірсько-штурмової бригади 
 

7. Транскордонне співробітництво 
(логістичний центр) 

   

8. Нові інвестори: Leoni & Швайгофер  8. Децентралізація (приєднання громад) 

   

9. Достатньо розвинене мале і середнє 
підприємництво 

 
9. Запровадження сучасних технологій 

поводження з ТПВ 

   

10. Наявність освітньої бази для підготовки 
спеціалістів потрібних напрямків для 
потенційних інвесторів 

 

10. Запуск/відновлення діяльності 
коломийського аеропорту 

   

11. Наявність сучасної системи 
водопостачання з очищенням води  

11. Створення конкуренції на ринку 
комунальних послуг (в т.ч. 
обслуговування та ремонту житла) 

   

12. Велика кількість історичних, архітектурних 
та культурних пам’яток 

 

12 Залучення зовнішніх фінансових 
ресурсів на впровадження 
європейських екологічних проектів на 
модернізацію комунальної сфери 

   

13. Унікальний вишиванковий базар 
 

13. Активізація громади міста у вирішенні 
проблем місцевого значення 

   

14. Добре розвинена мережа охорони 
здоров’я: велика лікарня, мережа 
медичних закладів (можливий повітовий 
округ) 

 

 

   

15. Мультикультурна історія, культурна та 
релігійна толерантність 

 
 

   

16. Незалежність громадян від центрального 
теплопостачання 

 
 

   

17. Наявність полігону для захоронення ТПВ 
 

 

Підтримують 
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Аналіз у секторі «Виклики». Тип стратегії – динамічна, конкурентна. 

Слабкі сторони  Можливості 

1. Недостатність власних коштів для розвитку 
міської інфраструктури 

 
1. Розвиток туристичної індустрії та 

регіональних туристичних продуктів 

   

2. Відсутність інвентаризації земель та 
системи інформації про вільні земельні 
ділянки та нежитлові приміщення 

 
2. Створення індустріальних парків, 

будівництво нових виробничих 
потужностей  

   

3. Низький рівень залучення іноземних  
інвестицій (через недосконалість 
законодавства та відсутність системного 
підходу) 

 

3. Розвиток легкої та харчової 
промисловості: екопродукти з 
етнічними мотивами та ін.  

   

4. Відсутність сформованого інвестиційного 
продукту та промоції міста  

4. Використання, підготовка і 
перепідготовка спеціалістів технічних 
спеціальностей на запит ринку праці 

   

5. Недостатній рівень розвитку міської 
інфраструктури: недосконала транспортна 
мережа; зношеність інженерних 
комунікацій 

 

5. Запровадження енергоефективних 
технологій  та альтернативної 
енергетики 

   

6. Невідповідність запиту ринку праці міста та 
підготовки спеціалістів навчальними 
закладами міста 

 
6. Розвиток торгівлі за рахунок 

збільшення торгових платформ/площ 
і їх впорядкування 

   

7. Недостатньо розвинена туристична 
інфраструктура 

 
7. Транскордонне співробітництво 

(логістичний центр) 

   

8. Відсутність в місті великих промислових 
підприємств 

 
8. Децентралізація (приєднання громад) 

   

9. Високий рівень демографічного 
навантаження (на одного працюючого) 

 
9. Запровадження сучасних технологій 

поводження з ТПВ 

   

10. Значний рівень тіньової економіки 

 

10. Запуск/відновлення діяльності 
коломийського аеропорту 

   

11. Відсутність встановлених меж між містом 
та районом (законодавчо)  

11. Створення конкуренції на ринку 
комунальних послуг (в т.ч. 
обслуговування та ремонту житла) 

   

12. Відсутність плану забудови центральної 
частини міста 

 

12. Залучення зовнішніх фінансових 
ресурсів на впровадження 
європейських екологічних проектів на 
модернізацію комунальної сфери 

   

13. Недостатній рівень забезпеченості вільних 
ділянок промислової зони необхідними 
комунікаціями 

 
13. Активізація громади міста у вирішенні 

проблем місцевого значення 

   

14. Відсутність сучасної системи організації 
збору, переробки, утилізації відходів 

 
 

   

15. Відсутність конкурентного середовища 
надавачів послуг ЖКГ 

 
 

   
   

 
 

Зменшують 
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Аналіз у секторі «Ризики». Тип стратегії – оборонна. 
Слабкі сторони  Загрози 

1. Недостатність власних коштів для розвитку 
міської інфраструктури 

 
1. Продовження військового конфлікту 

на Сході України 

   

2. Відсутність інвентаризації земель та 
системи інформації про вільні земельні 
ділянки та нежитлові приміщення 

 

2. Екологічні загрози (погіршення 
кліматичних умов, часті повені, 
втрата потенційного інвестора в 
деревообробній сфері) 

   

3. Низький рівень залучення іноземних  
інвестицій (через недосконалість 
законодавства та відсутність системного 
підходу) 

 

3. Техногенна загроза: близьке 
розташування до калуського хімічно-
промислового об’єкта 

   

4. Відсутність сформованого інвестиційного 
продукту та промоції міста  

4. Недостатньо ефективні реформи у 
сферах економічної та податкової 
політики 

   

5. Недостатній рівень розвитку міської 
інфраструктури: недосконала транспортна 
мережа; зношеність інженерних 
комунікацій 

 

5. Розташування стратегічних 
військових об’єктів (при нестабільній 
військовій ситуації місто одним із 
перших може бути в переліку 
закритих режимних об’єктів) 

   

6. Невідповідність запиту ринку праці міста та 
підготовки спеціалістів навчальними 
закладами міста 

 
6. Старіння населення міста 

   

7. Недостатньо розвинена туристична 
інфраструктура  

7. Відплив працездатного населення, 
зокрема, молоді, та приплив 
небажаних категорій населення 

   

8. Відсутність в місті великих промислових 
підприємств  

8. Транспортний колапс через 
недосконалу міську транспортну 
мережу 

   

9. Високий рівень демографічного 
навантаження (на одного працюючого)  

9. Занепад пам’яток архітектури та 
інших привабливих туристичних 
об’єктів 

   

10. Значний рівень тіньової економіки 

 

10. Критичне скорочення кількості 
власного комунального майна та 
земельних ресурсів міста 

   

11. Відсутність встановлених меж між містом 
та районом (законодавчо) 

 
11. Інфляція та подорожчання 

енергоносіїв 

   

12. Відсутність плану забудови центральної 
частини міста 

 
12. Конкуренція з боку розвинених міст-

сусідів 

   

13. Недостатній рівень забезпеченості вільних 
ділянок промислової зони необхідними 
комунікаціями 

 
13. Закриття / скорочення освітніх 

закладів міста 

   

14. Відсутність сучасної системи організації 
збору, переробки, утилізації відходів 

 
14. Корупція в різни х сферах (тіньова 

економіка, зарплата в конвертах) 

   

15. Відсутність конкурентного середовища 
надавачів послуг ЖКГ 

 
15. Конфлікти на релігійному та 

соціокультурному підґрунті 

   
   

 
 

Посилюють 
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Висновки з аналізу у секторі «Порівняльні переваги» 

Найважливішими сильними сторонами міста Коломиї є її вигідне географічне розташування 
в екологічно чистій зоні, рівновіддалено від двох обласних центрів, в безпосередній 
близькості до туристично привабливих регіонів Карпат та Дністра, добре розвинене 
залізничне та автомобільне транспортне сполучення (автодорога Н10), наявність великої 
кількості історичних, архітектурних та культурних пам’яток, унікальний вишиванковий базар, 
що у поєднанні з такими можливостями як розвиток туристичної індустрії та регіональних 
туристичних продуктів, відновлення роботи аеропорту дозволяє позиціонувати місто як 
перспективний регіональний туристичний центр Покуття та Гуцульщини. 

Іншими важливими перевагами міста є позитивний досвід залучення іноземних інвесторів в 
економіку (нові інвестори – компанії Leoni та Швайгофер), наявність вільних земельних 
ділянок, «старих» промислових зон, придатних до інвестування або ревіталізації та 
цивільного будівництва, добре розвинене мале і середнє підприємництво, наявність 

освітньої бази для підготовки спеціалістів потрібних напрямків для потенційних інвесторів, 
що у поєднанні з такими можливостями як розвиток індустріальних парків, легкої та 
харчової промисловості, розвиток транскордонного співробітництва визначають розвиток 
Коломиї на середньострокову перспективу як регіонального промислового та 
логістичного центру Прикарпаття з багатопрофільною економікою високих технологій. 

Висновки з аналізу у секторі «Виклики» 

Водночас перешкодами для розвитку міста визначено відсутність сформованого 
інвестиційного продукту та промоції, загалом низький рівень залучення інвестицій у 
промислове виробництво, відсутність інвентаризації земель та системи інформації про 
вільні земельні ділянки та нежитлові приміщення, що знижує його шанси як регіонального 
промислового та логістичного центру та вимагає стратегічного втручання у зазначені 
сфери. 

Додатковими недоліками міста як індустріального та туристичного центру є недостатній 
рівень забезпеченості вільних ділянок промислової зони необхідними комунікаціями; 
недостатній рівень розвитку міської інфраструктури: недосконала транспортна мережа; 
зношеність інженерних комунікацій; недостатньо розвинена туристична інфраструктура; 
відсутність плану забудови центральної частини міста; відсутність сучасної системи 
організації збору, переробки, утилізації відходів – тобто, загалом непривабливе міське 
середовище, що впливає на імідж міста, його інвестиційну, підприємницьку та туристичну 
привабливість. 

Використання можливостей як: запровадження енергоефективних технологій та 
альтернативної енергетики; запровадження сучасних технологій поводження з ТПВ; 
залучення зовнішніх фінансових ресурсів на впровадження європейських екологічних 
проектів та модернізацію комунальної сфери, створення конкуренції на ринку комунальних 

послуг може мінімізувати зазначені виклики та здійснити стратегічне втручання у 
містоутримуючу сферу з метою формування нового іміджу Коломиї як міста якісного 
міського середовища, зручного для мешканців та приязного до гостей та інвесторів. 

Висновки з аналізу у секторі «Ризики» 

Низький рівень залучення інвестицій в економіку міста, відсутність сформованого 
інвестиційного продукту та промоції, результатом чого є відсутність у місті великих 
підприємств, старіння населення можуть бути погіршені відсутністю ефективних реформ в 
економічній та податковій сферах, високим рівнем корупції, значним рівнем тіньової 
економіки, екологічними та техногенними загрозами, відпливом працездатного населення. 

Недостатньо розвинена туристична інфраструктура ризикує доповнитися занедбаністю і 
поганим станом історичних і культурних пам’яток та інших привабливих туристичних об’єктів, 
а критичне скорочення кількості власного комунального майна та земельних ресурсів міста 
ослаблює фінансовий ресурс. 

Необхідно вживати заходів для мінімізації ризиків, на які місто має вплив. 
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4.Стратегічні напрямки розвитку міста Коломиї до 
2027 р. 
 
Ідентифікацію стратегічних і операційних цілей група провела методом визначення 
стратегічних проблем та пошуком їх рішень, а також визначення найважливіших 
можливостей розвитку та їх способів їх використання. 

 

Проблеми у сфері економічного розвитку 

1.  Відсутність вільних земельних 
ділянок облаштованих інженерними 
мережами типу „Гріндфілд”, 
„Браундфілд” 

 Відведення сільськогосподарського 
призначення під землі промисловості. 
Створення індустріальних парків. 
Підведення комунікацій 

2.  Відсутність облаштованих зручних 
місць торгівлі. Нерозвинена мережа 
для торгівлі сільськогосподарською 
продукцією 

 Наведення порядку на діючих ринках 
(паспортизація ринків, перевірки ринків). 
Відведення земельних ділянок під 
створення міні–ринків по торгівлі в 
мікрорайонах міста 

3.  Низький розвиток маркетингу міста 
(Промоції) 

 Промоція, відео, ролики про потенціал 
міста (відео, інтернет) 

4.  Мала кількість парковок та погана 
якість доріг 

 Будівництво паркінгів, розв’язок. 
Створення пішохідних зон в центральній 
частині міста 

5.  Недостатня кількість кваліфікованої 
робочої сили 

 Заохочення до самонавчання безробітних 
та незайнятого населення. Розроблення 
програм стимулювання навчання 
незайнятого населення (гранти) 

6.  Проблеми доступу до дешевих 
кредитів та відсутність програм по 
відшкодуванню відсотків по 
кредитах 

 Написання проектів щодо залучення 
дешевих кредитів. Написання Програм по 
відшкодуванню витрат на виплату відсотків 
за кредитами 

7.  Не проведена інвентаризація 
земель міста 

 Завершення інвентаризації земель 

8.  Відсутність логістичних складів  Інвестиційний проект по будівництву 
логістичного центру 

9.  Бюрократія, корупція  Покращення надання адміністративних 
послуг, запровадження електронного 
врядування 

10.  Зношені під’їзні залізничні шляхи  Звернення до Укрзалізниці щодо ремонту 
та будівництва нових під’їзних шляхів 

11.  Недостатньо розвинена мережа 
енерго-, водо- забезпечення та 
каналізації міста 

 Участь у міжнародних проектах по 
залученню коштів для покращення мереж 
міста 

12.  Незручний приміський транспорт  Створення другої автостанції по вулиці С. 
Петлюри 

13.  Неефективне використання 
державного майна 
(ВАТ”Коломийська паперова 
фабрика”, ВАТ”Коломиясільмаш”) 

 Звернення до Кабінету міністрів України та 
Верховної Ради щодо передачі в 
комунальну власність державних 
підприємств  (ВАТ”Коломийська паперова 
фабрика”, ВАТ”Коломиясільмаш”) 

14.  Відсутні умови для започаткування 
власної справи підприємцями-
початківцями 

 Створення бізнес-інкубатора 

15.  Відсутня інфраструктура для  Проведення навчань, семінарів, 
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Стратегічні цілі напрямку В: 

1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій: 
a. вдосконалення управління земельними ресурсами (інвентаризація земель, 

зонування, розробка/модернізація Генерального плану) 
b. вдосконалення управління комунальною власністю (створення реєстру об’єктів 

комунальної власності, публічні конкурси на право оренди) 
c. створення нових інвестиційних продуктів (в т.ч. логістичного центру), розвиток 

індустріальних парків 
d. промоція, маркетинг інвестиційного потенціалу міста, брендинг міста 

(створення окремого інвестиційного сайту) 
e. підготовка і перепідготовка трудових ресурсів 

2) Сприяння розвитку підприємницького потенціалу мешканців  
a. розвиток інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центр, бізнес-

інкубатор, ЦНАП, ел. врядування) 
b. розширення діалогу місцевої влади та підприємницького середовища міста 
c. формування сприятливого регуляторного середовища для МСП 

3) Розвиток туристичного потенціалу міста 
a. розвиток туристичної інфраструктури 
b. розвиток і диверсифікація туристичних продуктів, підвищення якості послуг 

c. покращання стану пам’яток історії та архітектури 

d. промоція туристичного потенціалу міста 
 
 
 

Проблеми у сфері розвитку міського середовища 

1  Недостатньо якісних доріг і 
особливо об'їзних  

 Недостатньо вказівників, 
дорожніх знаків, світлофорів  

 Відсутні пандуси практично по 
всьому місту  

 Більшість тротуарів потребуть 
капітального ремонту  

  Вказівники, світлофори, знаки, пандуси і 
зупинки можна профінансувати за рахунок 
міського бюджету  

 Місто виділяє земельну ділянку з цільовим 
призначенням під парковку 

надання підприємцям 
консультаційних послуг по розробці 
бізнес-планів, змін законодавства 

конференцій для підприємців на теми 
написання бізнес – планів, змін в 
законодавстві, оподаткуванні 

    

    

Можливості у сфері економічного розвитку 

1. Розвиток туристичної індустрії в 

місті та регіональних туристичних 

продуктів 

 а) розвиток туристичної інфраструктури в) 
розвиток і диверсифікація туристичних 
продуктів, підвищення якості послуг с) 
промоція туристичного потенціалу міста 

2. Створення індустріальних парків, 

будівництво нових виробничих 

потужностей 

 Інвестиційний проект 

3. Запуск/відновлення діяльності 

коломийського аеропорту 

 Інвестиційний проект 

4. Транскордонне співробітництво 

(логістичний центр) 

 Інвестиційний проект 
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 Не облаштовані згідно вимог 
автобусні зупинки  

 Не вистачає парковок у 
центральній частині  

2  Недостатня кількість урн у 
місцях відпочинку та середмісті  

 Немає сміттєпереробного і 
сміттєсортувального заводу  

  Урни для сміття і обслуговування їх 
можуть фінансуватися з міського бюджету 

 Для сміттєпереробки чи сміттєсортування 
варто залучити кошти інвесторів 

3 Багато водопровідних комунікацій і 
комунікацій з водовідведення 
потребуть заміни  

 Для вирішення проблем комунікацій 
водопостачання і водовідведення варто 
залучити кошти з грантів і міського бюджету 

4  Недостатньо зручний графік для 
мешканців певних мікрорайонів  

 Немає автобусів, облаштованих 
під потреби людей з 
обмеженими можливостями  

 Обговорити маршрути і графіки на 
громадських слуханнях і врахувати пропозиції 
громад, а власникам маршрутів поставити 
умову відкриття рейсу тільки за умови, якщо 
на одному маршруті хоча б двічі на день буде 
курсувати автобус, облаштований пандусами  

5 Не вистачає озеленення вздовж 
доріг та у мікрорайонах 

 Озеленення організувати за ініціативи 
громади і залученням комунальних служб 

6 Невпорядковані водойми і 
необлаштовані пляжі на міських 
озерах і ріці Прут 

 Облаштувати водойми за кошти міського 
бюджету або спільного державної-приватного 
партнерства 

7 Недосконала система захисту 
пам'яток архітектури і 
нововиявлених пам'яток 
архітектури 

 Відновлення і реконструкція пам'яток 
архітектури, в тому числі і нововиявлених 
пам'яток архітектури, має жорстко 
контролюватися відділом архітектури та 
муніципальною інспекцією міської ради 

8 Не подолана стихійна торгівля  Створення ще одного продуктового ринку або 
кількох мікроринків у мікрорайонах міста, щоб 
усі продавці змогли реалізувати свою 
продукцію у максимально зручних для 
покупців місцях. Тільки після цього варто 
підключати правоохоронні органи і 
муніципальну інспекцію міської ради для 
усунення з вулиць стихійної торгівлі 

9 Необлаштовані парки та 
відпочинкові зони 

 Міські парки і сквери варто облаштувати за 
кошти міського бюджету із залученням 
громадськості до процесу прибирання і 
благоустрою 

10 Відсутність конференц-залів, 
концертних залів, тощо 

 Будівництво чи облаштування конференц-
залів та концертних площадок можлива у 
форматі державно-приватного партнерства чи 
залучення коштів інвестора 

11 Не вистачає спортивних 
майданчиків у мікрорайонах 

 Будівництво спортивних майданчиків у 
мікрорайонах міста можливе у разі участі 
міста у державних програмах розвитку спорту, 
а також із залученням коштів міського 
бюджету 

12 Фактично немає громадських 
вбиралень  

 Створення громадських вбиралень можливе у 
форматі залучення коштів міського бюджету 
або приватного підприємництва 

13 Недостатнє фінансування ДНЗ на 
благоустрій дитячих майданчиків, 
павільйонів і площадок 

 Облаштування території ДНЗ можна здійснити 
частково за кошти міського бюджету, а також 
за участі ДНЗ у грантах 

14 Відсутня конкуренція у сфері 
надання комунальних послуг 

 Для створення конкуренції у сфері 
комунальних послуг варто організувати 
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прозорі конкурси, а також систематично 
проводити роз'яснювальну роботу через ЗМІ 
щодо прав і можливостей ОСББ 

15 Неякісне прибирання міських 
вулиць 

 Для якісного прибирання варто збільшити 
кількість прибиральників і контроль за їхньою 
роботою, а також залучати до громадських 
робіт осіб, які вчинили адміністративне 
правопорушення 

16 Відсутність притулків для тварин  Притулки для тварин можна побудувати чи 
облаштувати тільки у разі фінансової участі 
держави із залученням міських коштів на 
щеплення і стерилізацію, а також за умови 
участі волонтерів 

17 Погане вуличне освітлення у 
житлових масивах 

 Вуличне освітлення можна відновити чи 
провести за рахунок грантових коштів та 
частки фінансування з міського бюджету 

 
 
 

Можливості у сфері розвитку міського середовища 

1. Запровадження енергоефективних 

технологій та альтернативної 

енергетики 

 Енергоменеджмент, енергоефективність у 
бюджетній сфері, альтернативні та 
відновлювані енергоресурси 

2. Запровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ  

 Сортування/переробка сміття, вторинна 
переробка матеріалів 

3 Створення конкуренції на ринку 

комунальних послуг (в т.ч. 

обслуговування та ремонту житла) 

 Розвиток ОСББ, диверсифікація суб’єктів 
надання комунальних послуг 

4. Залучення зовнішніх фінансових 

ресурсів на впровадження 

європейських екологічних проектів  

 Модернізація комунальної сфери 

5. Активізація громади міста у 

вирішенні проблем місцевого 

значення 

 Запровадження міського конкурсу проектів 
благоустрою «Місто своїми руками» 

6 Розвиток публічного простору міста  Розробка плану просторового розвитку 
центральної частини міста/внесення зміни до 
генерального плану, формування пропозицій 
через відкритий конкурс 

 
 
Стратегічні цілі напрямку Б: 

1. Вдосконалення системи комунікацій, паркувальних зон та модернізація інженерних 
мереж 

a. реконструкція доріг (міські вулиці, об’їзні дороги) 

b. модернізація мережі тротуарів 

c. вдосконалення транспортної мережі (зручний графік, оптимізація маршрутів, 
автобуси для людей з обмеженими можливостями) 

d. вдосконалення транспортної інфраструктури (вказівники, дорожні знаки, 
світлофори, пандуси) 

e. визначення та будівництво паркувальних майданчиків 

f. модернізація водопровідної та каналізаційної мережі 

g. модернізація електричних мереж, в т.ч. мережі вуличного освітлення 
2. Підвищення рівня енергетичної безпеки міста 



Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

34 

a. вдосконалення системи енергоменеджменту 

b. підвищення енергоефективності у бюджетній сфері (термомодернізація 
будівель) 

c. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики (альтернативні 
енергоносії, сонячна енергетика)  

3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ 

a. запровадження роздільного збирання ТПВ в місті 

b. проект міжмуніципальної співпраці з будівництва регіонального полігону ТПВ 
4. Розвиток міського громадського простору 

a. будівництво сучасних публічних будівель – конференц-центру, кіно-концертного 
комплексу 

b. розробка плану просторового розвитку центральної частини міста/внесення 
зміни до генерального плану, формування пропозицій через відкритий конкурс 

c. запровадження міського конкурсу проектів благоустрою «Місто своїми руками» 
d. облаштування дитячих майданчиків, павільйонів 
e. облаштування парків та відпочинкових зон, громадських вбиралень 

 
 
 
Після консультацій з зацікавленими сторонами та в рамках політичних обмежень з боку 
депутатського корпусу, керівництва міста, а також громадського активу міста Робоча група 
сформувала прикінцеву структуру цілей:  
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4.3.Структура цілей Стратегії розвитку міста Коломиї до 
2027 року 
 

А. Коломия - регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття 

Стратегічні цілі Операційні цілі/завдання 

А.1. Розвиток нової 
високотехнологічної 
промисловості через залучення 
інвестицій 

А.1.1. Вдосконалення управління земельними 
ресурсами 

А.1.2. Створення нових інвестиційних продуктів 

А.2. Розвиток підприємницького 
потенціалу мешканців 

А.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва 

А.2.2. Розширення діалогу влади та підприємницького 
середовища 

А.2.3. Підготовка і перепідготовка трудових ресурсів 

А.3. Розвиток туристичного 
потенціалу міста 

А.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури 

А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних 
продуктів та підвищення якості туристичних послуг 

А.3.3. Покращання стану пам’яток історії та 
архітектури 

А.3.4. Промоція  міста 

Б. Коломия - місто якісного міського середовища 

Стратегічні цілі Операційні цілі/завдання 

Б.1. Розвиток та модернізація 
інженерної інфраструктури 

Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 

Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та 
інфраструктури 

Б.1.3. Модернізація мереж водопостачання і 
водовідведення 

Б.2. Підвищення рівня 
енергоефективності 

Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту 

Б.2.2. Підвищення енергоефективності громадських і 
житлових будівель 

Б.2.3. Розвиток альтернативних джерел 
енергозабезпечення 

Б.3. Вдосконалення системи 
поводження з ТПВ 

Б.3.1. Запровадження роздільного збирання ТПВ в 
місті 

Б.3.2. Включення міста в регіональні програми 
поводження з ТПВ  

Б.4. Розвиток безпечного 
громадського міського простору 

Б.4.1. Будівництво нових та/або реконструкція 
існуючих громадських будівель 

Б.4.2. Впровадження концепції розумного та 
безпечного міста 

Б.4.3. Покращання благоустрою мікрорайонів міста 

Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон 

Б.4.5. Облаштування місць поховань 

Б.4.6. Регулювання чисельності безпритульних 
тварин 

Б.5. Розвиток соціальної 
інфраструктури 

Б.5.1. Створення єдиного центру соціальних послуг 

Б.5.2. Залучення громадських організацій до надання 
соціальних послуг 
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4.4. Стратегічний напрямок А: Коломия - регіональний економічний та туристичний центр 
Прикарпаття 

A.1.1. Вдосконалення управління  земельними ресурсами 
Проект – “Встановлення межі міста Коломиї” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 1.1.1 Оголошення конкурсу 
про відбір виконавців 
робіт із землеустрою 
щодо відновлення 
(зміни) меж 
населеного пункту 
міста Коломия, Івано-
Франківської області 
через систему 
електронних 
закупівель «Prozorro» 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Оголошено конкурсу про відбір 
виконавців робіт із землеустрою 
щодо відновлення (зміни) меж 
населеного пункту міста Коломия, 
Івано-Франківської області через 
систему електронних закупівель 
«Prozorro» 

А. 1.1.2 Підписання договору 
про виконання робіт із 
землеустрою щодо 
відновлення (зміни) 
меж населеного 
пункту міста Коломия, 
Івано-Франківської 
області 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Підписано договір про виконання 
робіт із землеустрою щодо 
відновлення (зміни) меж населеного 
пункту міста Коломия, Івано-
Франківської області 

А 1.1.3 Контроль за 
виконанням робіт із 
землеустрою щодо 
відновлення (зміни) 
меж населеного 
пункту міста Коломия, 
Івано-Франківської 
області 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Забезпечено контроль за 
виконанням робіт із землеустрою 
щодо відновлення (зміни) меж 
населеного пункту міста Коломия, 
Івано-Франківської області 

А 1.1.4 Завершення робіт та 
затвердження проекту 
землеустрою щодо 
відновлення (зміни) 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Завершено роботи та затверджено 
проект землеустрою щодо 
відновлення (зміни) меж населеного 
пункту міста Коломия, Івано-
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

меж населеного 
пункту міста Коломия, 
Івано-Франківської 
області 

Франківської області 

 
 
 
 
A.1.1. Вдосконалення управління  земельними ресурсами 
Проект – “Відведення земель під індустріальний парк” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 1.1.1 Підготовка проектів 
рішень 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Підготовлено проекти рішень 

А. 1.1.2 Відбір виконавців 
робіт 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Здійснено відбір виконавців робіт 

А 1.1.3 Проведення 
комунікацій до 
земельної ділянки 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Проведено комунікації до земельної 
ділянки 

 
 
A.1.1. Вдосконалення управління  земельними ресурсами 
Проект – “Інвентаризація земель міста” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 1.1.1 Виготовлення 
правовстановлюючих 
документів під 
об’єктами комунальної 
власності 
територіальної 
громади міста 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Виготовлено правовстановлюючі 
документи під об’єктами 
комунальної власності 
територіальної громади міста 

А. 1.1.2 Інвентаризація земель 
загального 
користування (міські 

Коломийська 
міська рада 

- 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет 

Здійснено інвентаризацію земель 
загального користування (міські 
парки, сквери, озера та зони 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

парки, сквери, озера 
та зони відпочинку) 

відпочинку) 

 

А. 1.2. Створення нових інвестиційних продуктів 

Проект – “Індустріальний парк “Коломия” в місті Коломия” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 1.2.1 Розробка проектно-

кошторисної 

документації по 

реалізації проекту 

Коломийська міська 
рада 

Керуюча 
компанія 

2017-2018 рр. Міський 
бюджет, 
державний 
бюджет 
України, 
керуюча 
компанія 

Розроблено проектно-кошторисну 

документацію по реалізації проекту 

А. 1.2.2 Виконання робіт зі 

створення 

інфраструктури для 

забезпечення 

енергоносіями 

індустріального парку 

Коломийська міська 
рада 

Керуюча 
компанія 

2017-2018 рр. Міський 
бюджет, 
державний 
бюджет 
України, 
керуюча 
компанія 

Виконано роботи зі створення 

інфраструктури для забезпечення 

енергоносіями індустріального парку 

 
 
1.4. Промоція, маркетинг інвестиційного потенціалу міста 

А.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва 

Проект – “Створення Центру економічного розвитку м. Коломиї” 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 2.1.1 Проведення 

переговорів та 

досягнення згоди 

щодо запропонованого 

місця розташування 

Центру між 

залученими 

сторонами 

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Проведено переговори та досягнено 

згоди щодо запропонованого місця 

розташування Центру між залученими 

сторонами 

А. 2.1.2 Визначення і 
прийняття рамок 
управління та 
підтримки ІЦ, 
включаючи схеми 
постійного 
фінансування 

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських  
організацій та 
спонсорів 

Визначено і прийнято рамки 
управління та підтримки ІЦ, 
включаючи схеми постійного 
фінансування 

А. 2.1.3 Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

А. 2.1.4 Створення Управління 
економічного розвитку 
Коломийської міської 
ради  

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських  
організацій та 
спонсорів 

Створено Управління економічного 
розвитку Коломийської міської ради 

А. 2.1.5 Створення Агенції 
місцевого 
економічного розвитку  

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських  
організацій та 
спонсорів 

Створено Агенцію місцевого 
економічного розвитку  

А. 2.1.6 Реконструкція 
приміщення під 
Центр, закупівля 
обладнання та 
меблів, в т.ч. для 
смарт-офісу 

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  

Здійснено реконструкцію приміщення 
під Центр, закупівлю обладнання та 
меблів, в т.ч. для смарт-офісу 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських  
організацій та 
спонсорів 

А. 2.1.7 Підбір та навчання 
персоналу 

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Здійснено підбір та навчання 
персоналу  

А. 2.1.8 Збір необхідної 

інформації і даних, 

налаштування 

інформаційних потоків 

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Забезпечено збір необхідної 

інформації і даних, а також 

налаштування інформаційних потоків 

А. 2.1.9 Створення та 
тиражування 

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 

Створено інформаційну продукцію та 
забезпечено її тиражування 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

інформаційної 
продукції 

«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
Кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
Кошти/внески 
громадських  
організацій та 
спонсорів 

А.2.1.10 Створення механізмів 

поступового 

вдосконалення Центру 

та Агенції 

Асоціація Економічного 
Розвитку Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Створено механізми поступового 

вдосконалення Центру та Агенції 

 

Розширення діалогу влади та підприємницького середовища  

Проект – “Кластери в сфері промислів” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 2.2.1 Ініціювати від влади 

міста організацію 

Народні майстри Підприємці 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 

Владою міста ініційовано організацію 

робочої зустрічі з метою створення  
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

робочої зустрічі з 

метою створення  

кластеру промислу м. 

Коломиї та запросити 

представників 

найбільш впливових у 

цій сфері осіб 

обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
інвестиції 
майстрів 
народних 
промислів 

кластеру промислу м. Коломиї та 

запрошено представників найбільш 

впливових у цій сфері осіб 

А 2.2.2 Сформувати Раду  
кластеру 
 

Народні майстри Підприємці 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
інвестиції 
майстрів 
народних 
промислів 

Сформовано Раду кластеру 
 

А 2.2.3 Опрацювати 

поквартальний план 

заходів та обговорити 

найбільш проблемні 

питання 

Народні майстри Підприємці 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
інвестиції 
майстрів 
народних 
промислів 

Опрацьовано поквартальний план 

заходів та обговорено найбільш 

проблемні питання 

А 2.2.4 Узгодити структуру 

кластеру, положення 

про його роботу та 

керівні органи 

Народні майстри Підприємці 2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
інвестиції 
майстрів 
народних 

Узгоджено структуру кластеру, 

положення про його роботу та керівні 

органи 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

промислів 

 
 

 
 

А 2.2. Розширення діалогу влади та підприємницького середовища  

Проект – “Кластери в сфері туризму” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 2.2.1 Ініціювати від влади 

міста організацію 

робочої зустрічі з 

метою створення 

туристичного кластеру 

в м. Коломиї та 

запросити 

представників 

найбільш впливових у 

цій сфері осіб 

Профільний заступник 
міського голови та 
працівники відповідних 
відділів 

Підприємці, 
турфірми, 
туроператори, 
працівники 
готелів, хостелів, 
ресторанів, кафе 
та барів, музеїв, 
транспортних 
фірм, приватних 
перевізників та 
служб таксі, 
виробників та 
реалізаторів 
сувенірної 
продукції 
новоствореного 
туристично-
інформаційного 
центру 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
інвестиції 
учасників 
кластеру 

Владою міста ініційовано організацію 

робочої зустрічі з метою створення 

туристичного кластеру в м. Коломиї та 

запрошено представників найбільш 

впливових у цій сфері осіб 

А 2.2.2 Сформувати Раду 

туристичного кластеру 

Профільний заступник 
міського голови та 
працівники відповідних 
відділів 

Підприємці, 
турфірми, 
туроператори, 
працівники 
готелів, хостелів, 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
обласний 

Сформовано Раду туристичного 

кластеру 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

ресторанів, кафе 
та барів, музеїв, 
транспортних 
фірм, приватних 
перевізників та 
служб таксі, 
виробників та 
реалізаторів 
сувенірної 
продукції 
новоствореного 
туристично-
інформаційного 
центру 

бюджет, 
інвестиції 
учасників 
кластеру 

А 2.2.3 Опрацювати 

поквартальний план 

заходів та обговорити 

найбільш проблемні 

питання 

Профільний заступник 
міського голови та 
працівники відповідних 
відділів 

Підприємці, 
турфірми, 
туроператори, 
працівники 
готелів, хостелів, 
ресторанів, кафе 
та барів, музеїв, 
транспортних 
фірм, приватних 
перевізників та 
служб таксі, 
виробників та 
реалізаторів 
сувенірної 
продукції 
новоствореного 
туристично-
інформаційного 
центру 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
інвестиції 
учасників 
кластеру 

Опрацьовано поквартальний план 

заходів та обговорено найбільш 

проблемні питання 

А 2.2.4 Узгодити структуру 

кластеру, положення 

про його роботу та 

Профільний заступник 
міського голови та 
працівники відповідних 
відділів 

Підприємці, 
турфірми, 
туроператори, 
працівники 
готелів, хостелів, 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
обласний 

Узгоджено структуру кластеру, 

положення про його роботу та керівні 

органи 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

керівні органи ресторанів, кафе 
та барів, музеїв, 
транспортних 
фірм, приватних 
перевізників та 
служб таксі, 
виробників та 
реалізаторів 
сувенірної 
продукції 
новоствореного 
туристично-
інформаційного 
центру 

бюджет, 
інвестиції 
учасників 
кластеру 

А 2.2.5 Розробка 

інформаційних 

продуктів для промоції 

кластеру 

Профільний заступник 
міського голови та 
працівники відповідних 
відділів 

Підприємці, 
турфірми, 
туроператори, 
працівники 
готелів, хостелів, 
ресторанів, кафе 
та барів, музеїв, 
транспортних 
фірм, приватних 
перевізників та 
служб таксі, 
виробників та 
реалізаторів 
сувенірної 
продукції, 
новоствореного 
туристично-
інформаційного 
центру 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
інвестиції 
учасників 
кластеру 

Розроблено інформаційні продукти 

для промоції кластеру 

 
А.2.3. Створення / адаптація навчальних програм до потреб ринку праці, впровадження факультативних занять з «Основ підприємництва  
Проект – “Впровадження факультативних занять з «Основ підприємництва» в ЗНЗ” 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 2.3.1 Розробка та апробація 
курсу «Основи 
підприємництва»; 
впровадження курсу у 
навчальний план 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Школи, успішні 
підприємці 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Розроблено та апробовано курс 
«Основи підприємництва»; 
впроваджено курс у навчальний 
план 

А. 2.3.2 Відбір на конкурсній 
основі тренерів 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Школи, успішні 
підприємці 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Здійснено відбір на конкурсній 
основі тренерів 

А 2.3.3 Зустріч з успішними 
підприємцями, котрі 
діляться власним 
досвідом ведення 
бізнесу 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Школи, успішні 
підприємці 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Проведно зустріч з успішними 
підприємцями, котрі діляться 
власним досвідом ведення бізнесу 

А 2.3.4 Ознайомити учнів із 
сучасним станом 
розвитку 
підприємництва та 
його проблемами; 
сформувати в учнів 
цілісне бачення 
проблем 
підприємницької 
діяльності 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Школи, успішні 
підприємці 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Ознайомлено учнів із сучасним 
станом розвитку підприємництва та 
його проблемами; забезпечено 
формування у них цілісного бачення 
проблем підприємницької діяльності 

А 2.3.5 Екскурсії на 
підприємства міста та 
району 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Школи, успішні 
підприємці 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Організовано екскурсії на 
підприємства міста та району 

А 2.3.6 Розробка бізнес-
планів, проектів, 
презентацій та їх 
захист; організація 
конкурсу робіт;  
втілення кращих 
бізнес проектів 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Школи, успішні 
підприємці 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Розроблено бізнес-плани, проекти, 
презентації та їх захист; 
організовано конкурс робіт; 
забезпечено 
втілення кращих бізнес проектів 

 
 
А.2.3. Підготовка і перепідготовка трудових ресурсів 
Проект – “Програма підтримка комунального та приватного позашкілля” 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 2.3.1 Укомплектувати 
позашкільні навчальні 
заклади сучасними 
засобами організації 
навчально-виховного 
процесу 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Здійснено укомплектацію 
позашкільних навчальних закладів 
сучасними засобами організації 
навчально-виховного процесу 

А. 2.3.2 Інформувати батьків 
та громадськість з 
питань позашкільної 
освіти через ЗМІ 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Забезпечено інформування батьків 
та громадськість з питань 
позашкільної освіти через ЗМІ 

А 2.3.3 Забезпечити 
позашкільні навчальні 
заклади необхідними 
навчально-
методичними 
матеріалами, науково-
методичною, 
дидактичною 
літературою 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Забезпечено позашкільні навчальні 
заклади необхідними навчально-
методичними матеріалами, науково-
методичною, дидактичною 
літературою 

А 2.3.4 Організувати 
проведення міських та 
забезпечити участь у 
обласних конкурсах 
позашкільних 
навчальних закладів 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Організовано проведення міських та 
забезпечено участь у обласних 
конкурсах позашкільних навчальних 
закладів 

А 2.3.5 Сприяти розширенню 
мережі гуртків, секцій, 
клубів для роботи з 
обдарованою 
молоддю на базах 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Забезпечено сприяння розширенню 
мережі гуртків, секцій, клубів для 
роботи з обдарованою молоддю на 
базах загальноосвітніх навчальних 
закладів 

А 2.3.6 Забезпечити 
проведення семінарів-
практикумів для 
керівників 
позашкільних 
навчальних закладів 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Забезпечено проведення семінарів-
практикумів для керівників 
позашкільних навчальних закладів 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 2.3.7 Розширення 
партнерських зв’язків 
з іншими навчальними 
закладами, науковими 
установами, 
громадськими 
організаціями  

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Розширено партнерські зв’язки з 
іншими навчальними закладами, 
науковими установами, 
громадськими організаціями  

А 2.3.8 Поглиблення 
міжнародного 
співробітництва з 
питань розвитку 
позашкільної освіти 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Поглиблено міжнародне 
співробітництво з питань розвитку 
позашкільної освіти 

А 2.3.9 Розвиток наукової та 
дослідницько-
експериментальної 
діяльності учнівської 
молоді 

Управління освіти 
Коломийської 
міської ради 

Позашкільні заклади 
освіти міста 

2017 – 2019 
роки 

Грантові кошти Забезпечено розвиток наукової та 
дослідницько-експериментальної 
діяльності учнівської молоді 

 
А.2.3. Підготовка і перепідготовка трудових ресурсів 
Проект – “Підготовка кадрів до потреб інвесторів” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 2.3.1 Підготовка звернень 
до органів влади з 
проханням розглянути 
можливість 
проведення 
короткотермінового 
навчання по 
підготовці та 
перепідготовці кадрів 
з врахуванням 
нагальних потреб 
інвесторів 

Відділ економіки та 
муніципального 
розвитку 
Коломийської 
міської ради  

- 2018 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
інвесторів 
Орієнтовна 
вартість 
проекту 900 тис 
грн 

Підготовлено звернення до органів 
влади з проханням розглянути 
можливість проведення 
короткотермінового навчання по 
підготовці та перепідготовці кадрів з 
врахуванням нагальних потреб 
інвесторів 

А. 2.3.2 Облаштування 
навчальної аудиторії 

Відділ економіки та 
муніципального 

- 2018 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 

Здійснено облаштування навчальної 
аудиторії необхідними стендами та 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

необхідними стендами 
та наочним 
обладнанням для 
проведення навчання, 
відеоконференцій, 
комунікативних 
заходів в режимі он-
лайн 

розвитку 
Коломийської 
міської ради  

державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
інвесторів 

наочним обладнанням для 
проведення навчання, 
відеоконференцій, комунікативних 
заходів в режимі он-лайн 

А. 2.3.3 Створення методичної 
бази для проведення 
курсів 
перекваліфікації 
кадрів 

Відділ економіки та 
муніципального 
розвитку 
Коломийської 
міської ради  

- 2018 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
інвесторів 

Створено методичну базу для 
проведення курсів перекваліфікації 
кадрів 

А. 2.3.4 Розробка 
інформаційних стендів 
щодо розширення 
можливостей та 
розвитку трудового 
потенціалу міста 
Коломиї 

Відділ економіки та 
муніципального 
розвитку 
Коломийської 
міської ради  

- 2018 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
інвесторів 

Розроблено інформаційні стенди 
щодо розширення можливостей та 
розвитку трудового потенціалу міста 
Коломиї 

 
А.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури 
Проект – “Створення центру креативної економіки Гуцульщини та Покуття” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 3.1.1 Проведення 

переговорів та 

досягнення згоди 

щодо 

запропонованого 

місця розташування 

Центру між 

залученими 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 

Проведено переговори та досягнено 

згоди щодо запропонованого місця 

розташування Центру між залученими 

сторонами 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

сторонами бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

А 3.1.2 Визначення і 

прийняття рамок 

управління та 

підтримки Центру, 

включаючи схеми 

постійного 

фінансування 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Визначено і прийнято рамки 

управління та підтримки Центру, 

включаючи схеми постійного 

фінансування 

А 3.1.3 Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 

А 3.1.4 Будівництво Центру; 

закупівля обладнання 

та меблів, в т.ч. для 

смарт-офісу 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 

Здійснено будівництво Центру; 

закуплено обладнання та меблі, в т.ч. 

для смарт-офісу загальною вартістю 1 

250 000 грн., на основі попередніх 



Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

52 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

загальною вартістю 1 

250 000 грн., на основі 

попередніх 

розрахунків 

міська рада допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

розрахунків 

А 3.1.5 Упорядкування 
території 
(облаштування 40 
паркомісць , 
благоустрій паркової 
зони (скверу), 
створення 
відпочинкового кутка 
із мережею Wi-Fi та 
кав'ярнею) 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Упорядковано територію 
(облаштовано 40 паркомісць, 
забезпечено благоустрій паркової зони 
(скверу), створено відпочинковий куток 
із мережею Wi-Fi та кав'ярнею) 

А 3.1.6 Підбір на навчання 

персоналу Центру 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Здійснено підбір на навчання 

персоналу Центру 

А 3.1.7 Збір необхідної Асоціація Економічного Фонд підтримки 2017 – 2019 Донорські Здійснено збір необхідної інформації і 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

інформації і даних, 

налагодження 

інформаційних 

потоків, шляхом 

створення ВЕБ-

ресурсу на українській 

та декількох іноземних 

мовах 

Розвитку 
Коломийщини 

підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

роки організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

даних, налагоджено інформаційні 

потоки, шляхом створення ВЕБ-

ресурсу на українській та декількох 

іноземних мовах 

А 3.1.8 Створення та 

тиражування 

інформаційної 

продукції (повноколірні 

буклети А-4 формату, 

листівки, карти міста 

тиражем 5000 екз. та 

безкоштовні чорно-білі 

путівники центральної 

частини міста) 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організації 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Створено інформаційну продукцію 

(повноколірні буклети А-4 формату, 

листівки, карти міста тиражем 5000 

екз. та безкоштовні чорно-білі 

путівники центральної частини міста) 

та здійснено її тиражування 

 

2 Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг 

Проект – “Програма підтримки туристичних, культурних заходів” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 3.2.1 Оптимізація Коломийська міська Відділ інвестиційної 2017 – 2018 Грантові Забезпечено оптимізацію 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

історичного, 

культурного і 

туристичного 

потенціалу міста 

Коломия 

рада політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергозбереження 
Коломийський центр 
туризму та дозвілля 

роки кошти, міський 
бюджет 

історичного, культурного і 

туристичного потенціалу міста 

Коломия 

А 3.2.2 Проведення 

науково-дослідних 

та навчальних 

заходів 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергозбереження; 
Коломийський центр 
туризму та дозвілля 

2017 – 2018 
роки 

Грантові 
кошти, міський 
бюджет 

Проведено науково-дослідні та 

навчальні заходи 

А 3.2.3 Підготовка 

інформаційної 

кампанії щодо 

участі 

громадськості в 

даній підтримці 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергозбереження; 
Коломийський центр 
туризму та дозвілля 

2017 – 2018 
роки 

Грантові 
кошти, міський 
бюджет 

Здійснено підготовку інформаційної 

кампанії щодо участі громадськості в 

даній підтримці 

А 3.2.4 Проведення 

різноманітних 

фестивалів 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергозбереження; 
Коломийський центр 
туризму та дозвілля 

2017 – 2018 
роки 

Грантові 
кошти, міський 
бюджет 

Організовано проведення 

різноманітних фестивалів 

 
 

А.3.2 Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг 

Проект – “Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки»” 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 3.2.1 Оприлюднення 

інформації про 

строки та умови 

проведення 

фестивалю 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Оприлюднено інформацію про строки 

та умови проведення фестивалю 

А 3.2.2 Прийом заявок та 

затвердження 

переліку учасників 

фестивалю 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Здійснено прийом заявок та 

затвердження переліку учасників 

фестивалю 

А 3.2.3 Розробка програми 

фестивалю 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 

Розроблено програму фестивалю 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

учасники 
фестивалю 

надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

А 3.2.4 Організація і 

проведення всіх 

заходів в рамках 

фестивалю 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Забезпечено організацію і проведення 

всіх заходів в рамках фестивалю 

А 3.2.5 Організація 

проживання та 

харчування учасників 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Організовано проживання та 

харчування учасників 

А 3.2.6 Закупівля реквізитів 

для оформлення 

сцени фестивалю 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 

Здійснено закупівлю реквізитів для 

оформлення сцени фестивалю 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

А 3.2.7 Оплата 

інформаційно-

рекламних послуг: 

реклама на 

місцевому радіо та 

телебаченні 

(оголошення 

реклами декілька 

разів на день на 

радіо та телебаченні 

протягом двох 

тижнів) 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Здійснено оплату інформаційно-

рекламних послуг: реклами на 

місцевому радіо та телебаченні 

(оголошення реклами декілька разів 

на день на радіо та телебаченні 

протягом двох тижнів) 

А 3.2.8 Реклама фестивалю 
у місцевих 
друкованих ЗМІ, 
розміщення 
інформації про 
фестиваль на сайті 
Коломийської міської 
ради; поліграфічні 
послуги: друк афіш 
(40 шт.) форматом 
А4 та 15 афіш на 
цупкому папері 
формату А3 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Розповсюджено рекламу фестивалю у 
місцевих друкованих ЗМІ, розміщено 
інформацію про фестиваль на сайті 
Коломийської міської ради; 
забезпечено поліграфічні послуги: 
друк афіш (40 шт.) форматом А4 та 15 
афіш на цупкому папері формату А3 
 

А 3.2.9 Оренда звукового та Коломийська міська Відділ культури 2017 – 2019 Місцевий Орендовано звукове та світлове 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

світлового 

обладнання 

рада міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

роки бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

обладнання 

А.3.2.10 Нагородження 
учасників 
дипломами; 
вручення призів, 
нагород та премії 
учасникам 
фестивалю 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
міської ради, 
Управління 
культури Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
учасники 
фестивалю 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Учасників фестивалю нагороджено 

дипломами; вручено призи, нагороди 

та премії  

 

А.3.2 Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг 

Проект – “Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка»” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 



Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

59 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 3.2.1 Розробка програми 

фестивалю 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Розроблено програму фестивалю 

А 3.2.2 Гарантована оплата 

запрошених 

колективів-учасників 

(за угодою) 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Гарантовано оплату запрошених 

колективів-учасників (за угодою) 

А 3.2.3 Організація 
харчування та 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 

Організовано харчування та 
проживання учасників заходу, членів 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

проживання 
учасників заходу, 
членів журі 

Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

журі 

А 3.2.4 Оренда приміщення 

для проведення 

заходу 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Взято в оренду приміщення для 

проведення заходу 

А 3.2.5 Транспортні послуги 

(оренда) 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 

Забезпечено надання транспортних 

послуг (оренда) 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

А 3.2.6 Оренда технічного 
обладнання (оренда 
сцени, звукового та 
світлового 
обладнання); 
встановлення сцени 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Орендовано технічне обладнання 
(оренда сцени, звукового та світлового 
обладнання); встановлено сцену 

А 3.2.7 Замовлення 
біотуалетів (6-7 шт.) 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 

Здійснено замовлення біотуалетів (6-7 
шт.) 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

А 3.2.8 Поліграфічні послуги: 
замовлення банера 
на сцену 6*6 м, друк 
50 афіш форматом 
А4 та 10 афіш на 
цупкому папері 
формату А3 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Забезпечено надання поліграфічних 
послуг: замовлення банера на сцену 
6*6 м, друк 50 афіш форматом А4 та 
10 афіш на цупкому папері формату 
А3 

А 3.2.9 Оплата 

інформаційно-

рекламних послуг: 

реклама на 

місцевому радіо та 

телебаченні 

(оголошення 

Коломийська міська 
рада 

Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 

Здійснено оплату інформаційно-

рекламних послуг: реклами на 

місцевому радіо та телебаченні 

(оголошення реклами тричі на день на 

радіо та двічі на день на телебаченні 

протягом двох тижнів), замовлення 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

реклами тричі на 

день на радіо та двічі 

на день на 

телебаченні 

протягом двох 

тижнів), замовлення 

реклами на 10 

сітілайтах по місту 

України. Художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

реклами на 10 сітілайтах по місту 

А.3.2.10 Придбання призів та 
нагородження 
учасників подяками 
та пам’ятними 
подарунками 
 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 
України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 
надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

Придбано призи та нагороджено 
учасників подяками та пам’ятними 
подарунками 

А 3.2.11 Утримання служби 
виконавця 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури, 
міської ради; 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА, 
Міністерство 
культури 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
спонсорська 
допомога, 
благодійні та 
інші 

Забезпечено утримання служби 

виконавця 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

України, художні 
колективи, 
майстри 
писанкового 
розпису та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

надходження, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

 
 

А.3.2 Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг 

Проект – “Робочий орган щодо проведення промоції фестивально-ярмаркової діяльності” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 3.2.1 Публікація 

інформації 

(оголошення) на 

офіційному веб-

порталі 

Коломийської 

міської ради в 

мережі Інтернет не 

пізніше, ніж за 7 днів 

до початку 

проведення Заходів, 

яка повинна 

включати: місце, 

дату і термін 

проведення, тип, 

режим роботи, 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергозбереження; 
Коломийський центр 
туризму та дозвілля 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
організатора, 
учасників, 
спонсорські 
кошти, 
передбачені на 
такі Заходи, 
кошти 
відповідних 
бюджетів та інші 
джерела, не 
заборонені 
чинним 
законодавством  

Опубліковано інформацію 

(оголошення) на офіційному веб-

порталі Коломийської міської ради в 

мережі Інтернет не пізніше, ніж за 7 

днів до початку проведення Заходів, 

яка включає: місце, дату і термін 

проведення, тип, режим роботи, 

вимоги до учасників та іншу необхідну 

інформацію 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

вимоги до учасників 

та іншу необхідну 

інформацію 

А 3.2.2 Інформування 

Коломийського 

відділу поліції ГУ НП 

щодо забезпечення 

охорони 

громадського 

порядку у місцях 

проведення Заходів 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергозбереження; 
Коломийський центр 
туризму та дозвілля 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
організатора, 
учасників, 
спонсорські 
кошти, 
передбачені на 
такі Заходи, 
кошти 
відповідних 
бюджетів та інші 
джерела, не 
заборонені 
чинним 
законодавством  

Поінформовано Коломийський відділ 

поліції ГУ НП щодо забезпечення 

охорони громадського порядку у 

місцях проведення Заходів 

 
 
 
А.3.3. Покращання стану пам’яток історії та архітектури 
Проект – “Програма реставрації та реконструкції фасадів історичних будівель центральної частини м. Коломиї в зоні історичного ареалу” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 3.3.1 Створення комісії для 
проведення 
комплексного 
дослідження 
історичних будівель 
центральної частини 
м. Коломиї для 
відбору об’єктів 
архітектури з метою 
розробки програми 
реставрації та 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 800 
тис.грн.; 
інвестиції –
1200 тис.грн. 

Створено комісію для проведення 
комплексного дослідження 
історичних будівель центральної 
частини м. Коломиї для відбору 
об’єктів архітектури з метою 
розробки програми реставрації та 
реконструкції, із залученням 
фахівців у сфері архітектури, 
будівництва, реставрації, 
містобудування та історії 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

реконструкції, із 
залученням фахівців у 
сфері архітектури, 
будівництва, 
реставрації, 
містобудування та 
історії 

А. 3.3.2 Розробка проектно-
містобудівної 
документації, що 
містить перелік 
заходів спрямованих 
на відновлення та 
збереження фасадів 
будівель, ціною 
15 000-20 000 грн. за 
розробку документації 
для 1 об’єкта 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 800 
тис.грн.; 
інвестиції –
1200 тис.грн. 

Розроблено проектно-містобудівну 
документацію, що містить перелік 
заходів спрямованих на відновлення 
та збереження фасадів будівель, 
ціною 15 000-20 000 грн. за розробку 
документації для 1 об’єкта 

 
 
 
А.3.3. Покращання стану пам’яток історії та архітектури 
Проект – “Реконструкція парку ім. К. Трильовського в м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 3.3.1 Провести комплекс 
робіт щодо 
реконструкції парку, а 
саме: влаштування 
огорожі навколо парку 
– 826 п/м, зрізання 
аварійних і фаутних 
дерев – 49 шт., 
формування крони 
здорових дерев – 500 
шт., ліквідацію 
чагарників – 1,2 га, 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1500,0 тис.грн.; 
інвестиції –
11500,0 
тис.грн. 

Проведено комплекс робіт щодо 
реконструкції парку, а саме: 
влаштовано огорожу навколо парку 
– 826 п/м, зрізано аварійні і фаутні 
дерева – 49 шт., сформовано крони 
здорових дерев – 500 шт., 
ліквідовано чагарники – 1,2 га, 
влаштовано доріжки з тротуарної 
плитки – 11,373 тис. м

2
, встановлено 

лавки – 50 шт., урни – 60 шт., 
реконструйовано криту сцену – 1шт, 
збудовано дитячі і спортивні 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

влаштування доріжок 
з тротуарної плитки – 
11,373 тис. м

2
, 

встановлення лавок – 
50 шт., урн – 60 шт., 
реконструкція критої 
сцени – 1шт, 
будівництво дитячих і 
спортивних 
майданчиків – 2 шт. 

майданчики – 2 шт. 

 
 

А.3.3 Покращення стану пам’яток історії та архітектури  

Проект – “Ремонт фасаду будівлі пам’ятки архітектури бібіліотеки № 1 для дорослих” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 3.3.1 Складення 

проектно-

кошторисної 

документації та 

уточнення оцінки 

проекту 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
Коломийської міської 
ради; бібліотека № 1 
для дорослих; підрядні 
організації 

2017 – 2019 
роки 

Міський бюджет Складено проектно-кошторисну 

документацію та здійснено 

уточнення оцінки проекту 

А 3.3.2 Експертиза проекту Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
Коломийської міської 
ради; бібліотека № 1 
для дорослих; підрядні 
організації 

2017 – 2019 
роки 

Міський бюджет Проведено експертизу проекту 

А 
3.3.3. 

Вибір генерального 

підрядника 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
Коломийської міської 
ради; бібліотека № 1 
для дорослих; підрядні 

2017 – 2019 
роки 

Міський бюджет Здійснено вибір генерального 

підрядника 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

організації 
 
 
А.3.3.Покращення стану пам’яток історії та архітектури 
Проект – “Створення каталогу рекомендацій для пофарбування фасадів будинків центральної частини міста Коломиї” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 3.3.1 Виготовлення 150 
паспортів 
пофарбування 
фасадів будівель 
цінної забудови, 
розташованих у зоні 
історичного ареалу 
міста 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 52 
тис.грн.; 
інвестиції –250 
тис.грн. 

Виготовлено 150 паспортів 
пофарбування фасадів будівель 
цінної забудови, розташованих у 
зоні історичного ареалу міста 

А. 3.3.2 Розробка каталогу 
рекомендацій 
графічним 
дизайнером 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 52 
тис.грн.; 
інвестиції –250 
тис.грн. 

Розроблено каталог рекомендацій 
графічним дизайнером 

А 3.3.3 Розповсюдження 
електронного варіанту 
каталогу в мережі 
інтернет та у засобах 
масової інформації 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 52 
тис.грн.; 
інвестиції –250 
тис.грн. 

Розповсюджено електронний 
варіант каталогу в мережі інтернет 
та у засобах масової інформації 

 
 
А.3.4. Розвиток туристичного потенціалу міста  
Проект – “Промоційні матеріали для створення позитивного, туристичного іміджу міста” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А. 3.4.1 Виготовлення 
роздаткового 

Коломийська 
міська рада 

Експерти, виконавці, 
громадські організації 

2017 – 2019 
роки 

Міський 
бюджет;  

Виготовлено роздатковий матеріал 
на п’яти мовах (українська, 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

матеріалу на п’яти 
мовах (українська, 
англійська, польська, 
німецька, китайська) 
для туристичної 
промоції міста: 15000 
примірників буклетів 
про культурний тур 
містом А4, 
повноколірний, 
двосторонній на 10 
сторінок;  
15000 карт з 
туристичними 
маршрутами А3, 
кольорові, 
двосторонні; 
5000 рекламних 
листівок 1/3 
А4 210х100мм, 
кольорові, 
двосторонні 

обласний 
бюджет; 
міжнародні 
грантові 
програми 

англійська, польська, німецька, 
китайська) для туристичної промоції 
міста: 15000 примірників буклетів 
про культурний тур містом А4, 
повноколірний, двосторонній на 10 
сторінок; 15000 карт з туристичними 
маршрутами А3, кольорові, 
двосторонні; 5000 рекламних 
листівок 1/3 А4 210х100мм, 
кольорові, двосторонні 

А. 3.4.2 Розміщення 
інформації про 
туристичні можливості 
міста на сайті та трьох 
інформаційних боксах 
розміщених в місцях 
прибуття туристів 

Коломийська 
міська рада 

Експерти, виконавці, 
громадські організації 

2017 – 2019 
роки 

Міський 
бюджет;  
обласний 
бюджет; 
міжнародні 
грантові 
програми 

Розміщено інформацію про 
туристичні можливості міста на сайті 
та трьох інформаційних боксах 
розміщених в місцях прибуття 
туристів. 
 

А 3.4.3 Створення медійного 
продукту для 
презентації 
туристичного іміджу 
міста 6 промороликів 
HD якості до 2 хв. на 
двох мовах 
(українська, 
англійська) 

Коломийська 
міська рада 

Експерти, виконавці, 
громадські організації 

2017 – 2019 
роки 

Міський 
бюджет;  
обласний 
бюджет; 
міжнародні 
грантові 
програми 

Створено медійний продукт для 
презентації туристичного іміджу 
міста 6 промороликів HD якості до 2 
хв. на двох мовах (українська, 
англійська) 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 3.4.4 Просування продукту 
виставки, сайти, 
соціальні мережі, 
телебачення 

Коломийська 
міська рада 

Експерти, виконавці, 
громадські організації 

2017 – 2019 
роки 

Міський 
бюджет;  
обласний 
бюджет; 
міжнародні 
грантові 
програми 

Забезпечено просування продукту 
виставки, сайти, соціальні мережі, 
телебачення 

 
 

А.3.4. Промоція туристичного потенціалу міста  

Проект – “Створення центру креативної економіки Гуцульщини та Покуття” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А 3.1.1 Проведення 

переговорів та 

досягнення згоди 

щодо 

запропонованого 

місця розташування 

Центру між 

залученими 

сторонами 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організація 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Проведено переговори та досягнено 

згоди щодо запропонованого місця 

розташування Центру між залученими 

сторонами 

А 3.1.2 Визначення і 

прийняття рамок 

управління та 

підтримки Центру, 

включаючи схеми 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організація 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  

Визначено і прийнято рамки 

управління та підтримки Центру, 

включаючи схеми постійного 

фінансування 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

постійного 

фінансування 

кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

А 3.1.3 Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організація 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 

А 3.1.4 Будівництво Центру; 

закупівля обладнання 

та меблів, в т.ч. для 

смарт-офісу 

загальною вартістю 1 

250 000 грн., на основі 

попередніх 

розрахунків 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організація 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Здійснено будівництво Центру; 

закуплено обладнання та меблі, в т.ч. 

для смарт-офісу загальною вартістю 1 

250 000 грн., на основі попередніх 

розрахунків 

А 3.1.5 Упорядкування 
території 

Асоціація Економічного 
Розвитку 

Фонд підтримки 
підприємництва 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організація 

Упорядковано територію 
(облаштовано 40 паркомісць, 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

(облаштування 40 
паркомісць, 
благоустрій паркової 
зони (скверу), 
створення 
відпочинкового кутка 
із мережею Wi-Fi та 
кав'ярнею) 

Коломийщини «Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

забезпечено благоустрій паркової зони 
(скверу), створено відпочинковий куток 
із мережею Wi-Fi та кав'ярнею) 
 

А 3.1.6 Підбір на навчання 

персоналу Центру 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організація 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Здійснено підбір на навчання 

персоналу Центру 

А 3.1.7 Збір необхідної 

інформації і даних, 

налагодження 

інформаційних 

потоків, шляхом 

створення ВЕБ-

ресурсу на українській 

та декількох іноземних 

мовах 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організація 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 

Здійснено збір необхідної інформації і 

даних, налагоджено інформаційні 

потоки, шляхом створення ВЕБ-

ресурсу на українській та декількох 

іноземних мовах 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

організацій та 
спонсорів 

А 3.1.8 Створення та 

тиражування 

інформаційної 

продукції (повноколірні 

буклети А-4 формату, 

листівки, карти міста 

тиражем 5000 екз. та 

безкоштовні чорно-білі 

путівники центральної 

частини міста) 

Асоціація Економічного 
Розвитку 
Коломийщини 

Фонд підтримки 
підприємництва 
«Коломийський 
бізнес-центр», 
Коломийська 
міська рада 

2017 – 2019 
роки 

Донорські 
організація 
(проекти 
міжнародно-
технічної 
допомоги),  
кошти міського 
бюджету (в т.ч. 
громадський 
бюджет), 
кошти/внески 
громадських 
організацій та 
спонсорів 

Створено інформаційну продукцію 

(повноколірні буклети А-4 формату, 

листівки, карти міста тиражем 5000 

екз. та безкоштовні чорно-білі 

путівники центральної частини міста) 

та здійснено її тиражування 

 

4.5. Стратегічний напрямок Б: Коломия - місто якісного міського середовища 

Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 

Проект – “Капітальний ремонт вул. Міцкевича в м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б 1.1.1 Влаштування мережі 

водопостачання 

протяжністю 1000 

м/п 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1000,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР – 6300,0 
тис.грн. 

Влаштовано мережу водопостачання 

протяжністю 1000 м/п 

Б 1.1.2 Очищення та 
відновлення мережі 
дощової каналізації 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 

Забезпечено очищення та 
відновлення мережі дощової 
каналізації протяжністю 0,9 км 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

протяжністю 0,9 км 1000,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР – 6300,0 
тис.грн. 

Б 1.1.3 Ремонт проїжджої 
частини: заміна 
бортового каменю 
протяжністю 1,8 км; 
ремонт основи з 
білого щебеню 
об’ємом 150 м

3
; 

вирівнювання 
дорожнього покриття 
чорним щебенем 
площею 10000 м

2
;  

влаштування 
дрібнозернистої 
асфальтобетонної 
суміші площею 10000 
м

2
 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1000,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР – 6300,0 
тис.грн. 

Здійснено ремонт проїжджої частини: 
заміну бортового каменю протяжністю 
1,8 км; ремонт основи з білого щебеню 
об’ємом 150 м

3
; вирівнювання 

дорожнього покриття чорним щебенем 
площею 10000 м

2
; влаштування 

дрібнозернистої асфальтобетонної 
суміші площею 10000 м

2
 

Б1.1.4 Ремонт тротуарів: 
влаштування 
підстилаючого шару 
з щебеню площею 
2700 м

2
 та 

дрібнозернистої 
асфальтобетонної 
суміші площею 2700 
м

2
 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1000,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР – 6300,0 
тис.грн. 

Проведено ремонтні роботи тротуарів: 
влаштування підстилаючого шару з 
щебеню площею 2700 м

2
 та 

дрібнозернистої асфальтобетонної 
суміші площею 2700 м

2
 

 
 

Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 

Проект – “Будівництво тротуару по  вул. Петлюри в м. Коломия Івано-Франківської області” 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б 1.1.1 Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
300,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 
бюджету –
2700,0 тис.грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 

Б 1.1.2 Проходження 

державної 

експертизи проекту 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
300,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 
бюджету –
2700,0 тис.грн. 

Пройдено державну експертизу 

проекту 

Б 1.1.3 Проведення 
земляних робіт 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
300,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 
бюджету –
2700,0 тис.грн. 

Проведено земляні роботи 

Б 1.1.4 Влаштування 30 
дощезбірників та 
підключення їх до 
мережі існуючої 
дощової каналізації 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
300,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 
бюджету –
2700,0 тис.грн. 

Влаштовано 30 дощезбірників та 
підключено їх до мережі існуючої 
дощової каналізації 

Б1.1.5 Встановлення 
оглядових колодязів 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
300,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 

Встановлено оглядові колодязі 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

бюджету –
2700,0 тис.грн. 

Б 1.1.6 Встановлення 1500 

м/п бортового 

бетонного каменю 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
300,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 
бюджету –
2700,0 тис.грн. 

Встановлено 1500 м/п бортового 

бетонного каменю 

Б 1.1.7 Проведення робіт з 
влаштування основи 
з гравійно-піщаної 
суміші об’ємом 250 
м

3
; основи з гравійно-

піщаної суміші 
об’ємом 250 м

3
; 

основи з білого 
щебеню об’ємом 90 
м

3
; 

асфальтобетонного 
покриття товщиною 4 
см площею 2250 м

2
 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
300,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 
бюджету –
2700,0 тис.грн. 

Проведено роботи з влаштування 
основи з гравійно-піщаної суміші 
об’ємом 250 м

3
; основи з гравійно-

піщаної суміші об’ємом 250 м
3
; основи 

з білого щебеню об’ємом 90 м
3
; 

асфальтобетонного покриття 
товщиною 4 см площею 2250 м

2
 

 
 

Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 

Проект – “Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б 1.1.1 Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Інвестиції, 
обласний, 
державний 
бюджети – 
3700,0 тис.грн. 

Б 1.1.2 Проходження 

державної експертизи 

проекту 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
Інвестиції, 
обласний, 
державний 
бюджети – 
3700,0 тис.грн. 

Пройдено державну експертизу 

проекту 

Б 1.1.3 Розбирання існуючого 

покриття перехресть 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
Інвестиції, 
обласний, 
державний 
бюджети – 
3700,0 тис.грн. 

Здійснено розбирання існуючого 

покриття перехресть 

Б 1.1.4 Монтаж бортового 
каменю та тротуарної 
плитки 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
Інвестиції, 
обласний, 
державний 
бюджети – 
3700,0 тис.грн. 

Здійснено монтаж бортового каменю 

та  тротуарної плитки 

Б 1.1.5 Влаштування газонів; 
посів трави 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
Інвестиції, 
обласний, 

Здійснено влаштування газонів та 
посів трави 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

державний 
бюджети – 
3700,0 тис.грн. 

Б1.1.6 Встановлення та 

підключення до 

електроенергії опори 

вуличного освітлення 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
Інвестиції, 
обласний, 
державний 
бюджети – 
3700,0 тис.грн. 

Встановлено та підключено до 

електроенергії опори вуличного 

освітлення 

Б 1.1.7 Встановлення 

дорожніх знаків 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету –
500,0 тис.грн. 
Інвестиції, 
обласний, 
державний 
бюджети – 
3700,0 тис.грн. 

Встановлено дорожні знаки 

 
 
 

Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 

Проект – “Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б 1.1.1 Ремонт проїжджої 
частини з 
асфальтобетонним 
покриттям: заміна 
мережі 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
3300,0 тис.грн. 
Фінансування з 

Виконано ремонтні роботи проїжджої 
частини з асфальтобетонним 
покриттям: заміна мережі 
водопостачання протяжністю 1000 м/п; 
заміна бортового каменю протяжністю 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

водопостачання 
протяжністю 1000 
м/п; заміна бортового 
каменю протяжністю 
0,5 км; ремонт 
основи з білого 
щебеню об’ємом 180 
м

3
; вирівнювання 

дорожнього покриття 
чорним щебенем 
площею 8,4 тис. м

2
; 

влаштування 

дрібнозернистої 

асфальтобетонної 

суміші площею 8,4 м
2
 

ДФРР –18720,0 
тис.грн. 

0,5 км; ремонт основи з білого щебеню 
об’ємом 180 м

3
; вирівнювання 

дорожнього покриття чорним щебенем 
площею 8,4 тис. м

2
; 

влаштування дрібнозернистої 

асфальтобетонної суміші площею 8,4 

м
2
 

Б 1.1.2 Ремонтні роботи 
тротуарів з 
асфальтобетонним 
покриттям: 
влаштування 
підстилаючого шару 
з щебеню площею 
800 м

2
; 

влаштування 
дрібнозернистої 
асфальтобетонної 
суміші площею 800 
м

2
 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
3300,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР –18720,0 
тис.грн. 

Здійснено ремонтні роботи тротуарів з 
асфальтобетонним покриттям: 
влаштування підстилаючого шару з 
щебеню площею 800 м

2
; 

влаштування дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші площею 800 
м

2
 

Б 1.1.3 Ремонтні роботи на 
ділянці, де немає 
асфальтобетонного 
покриття: 
влаштування основи 
з білого щебеню 
площею 13,0 тис м

3
; 

вирівнювання 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
3300,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР –18720,0 
тис.грн. 

Проведено ремонтні роботи на 
ділянці, де немає асфальтобетонного 
покриття: влаштування основи з білого 
щебеню площею 13,0 тис м

3
; 

вирівнювання дорожнього покриття 
чорним щебенем площею 13,0 тис. м

2
; 

влаштування дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші площею 13,0 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

дорожнього покриття 
чорним щебенем 
площею 13,0 тис. м

2
; 

влаштування 
дрібнозернистої 
асфальтобетонної 
суміші площею 13,0 
м

2
 

м
2
 

 
Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 
Проект – “Капітальний ремонт вул. Атаманюка в м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.1.1 Проведення 
капітальних 
ремонтних робіт 
вулиці з відновленням 
її експлуатаційних 
характеристик у 
відповідності з 
розробленою 
проектно-
кошторисною 
документацією, а 
саме: розбирання 
бортових каменів; 
установлення 
бортових каменів 
бетонних і 
залізобетонних при 
інших видах покриттів; 
улаштування 
підстильних та 
вирівнювальних шарів 
основи із щебеню; 
улаштування 
вирівнювального шару 

Коломийська 
міська рада 

ФРР, підрядники та 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
900,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР –7600,0 
тис.грн. 

Проведено капітальні ремонтні 
роботи вулиці з відновленням її 
експлуатаційних характеристик у 
відповідності з розробленою 
проектно-кошторисною 
документацією, а саме: розбирання 
бортових каменів; установлення 
бортових каменів бетонних і 
залізобетонних при інших видах 
покриттів; улаштування підстильних 
та вирівнювальних шарів основи із 
щебеню; улаштування 
вирівнювального шару з 
асфальтобетонної суміші із 
застосуванням укладальників 
асфальтобетону; улаштування 
покриттів товщиною 6 см із гарячих 
асфальтобетонних сумішей; 
улаштування вирівнювальних шарів 
з щебеню під тротуари; 
улаштування покриття з 
асфальтобетонної суміші на  
тротуарах товщиною 4 см 



Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

81 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

з асфальтобетонної 
суміші із 
застосуванням 
укладальників 
асфальтобетону; 
улаштування 
покриттів товщиною 6 
см із гарячих 
асфальтобетонних 
сумішей; улаштування 
вирівнювальних шарів 
з щебеню під 
тротуари; 
улаштування покриття 
з асфальтобетонної 
суміші на тротуарах 
товщиною 4 см 

Б. 1.1.2 Відновлення, а також 
підвищення 
транспортно-
експлуатаційних 
якостей дороги, 
приведення її 
міцніших та інших 
технічних 
характеристик згідно з 
вимогами діючих 
правил, норм і 
стандартів відповідно 
до категорії дороги, а 
також з урахуванням 
дорожніх умов і 
інтенсивності руху 

Коломийська 
міська рада 

ФРР, підрядники та 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
900,0 тис. грн. 
Фінансування з 
ДФРР –7600,0 
тис. грн. 

Відновлено, а також підвищено 
транспортно-експлуатаційні якості 
дороги, приведено її міцніші та інші 
технічні характеристики згідно з 
вимогами діючих правил, норм і 
стандартів відповідно до категорії 
дороги, а також з урахуванням 
дорожніх умов і інтенсивності руху 

 
 
Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 
Проект – “Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломия Івано-Франківської області” 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.1.1 Проведення 
капітальних 
ремонтних робіт 
вулиці з відновленням 
її експлуатаційних 
характеристик у 
відповідності з 
розробленою 
проектно-
кошторисною 
документацією, а 
саме: розбирання 
бортових каменів; 
установлення 
бортових каменів 
бетонних і 
залізобетонних при 
інших видах покриттів; 
улаштування 
підстильних та 
вирівнювальних шарів 
основи із щебеню; 
улаштування 
вирівнювального шару 
з асфальтобетонної 
суміші із 
застосуванням 
укладальників 
асфальтобетону; 
улаштування 
покриттів товщиною 6 
см із гарячих 
асфальтобетонних 
сумішей; улаштування 
основи під тротуари з 
білого щебеню; 
улаштування покриття 
тротуарів з 

Коломийська 
міська рада 

ДФРР, підрядники та 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР – 
10500,0 тис.грн 

Проведено капітальні ремонтні 
роботи вулиці з відновленням її 
експлуатаційних характеристик у 
відповідності з розробленою 
проектно-кошторисною 
документацією, а саме: розбирання 
бортових каменів; 
установлення бортових каменів 
бетонних і залізобетонних при інших 
видах покриттів; 
улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із 
щебеню; улаштування 
вирівнювального шару з 
асфальтобетонної суміші із 
застосуванням укладальників 
асфальтобетону; улаштування 
покриттів товщиною 6 см із гарячих 
асфальтобетонних сумішей; 
улаштування основи під тротуари з 
білого щебеню; улаштування 
покриття тротуарів з 
асфальтобетонної суміші товщиною 
4 см. 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

асфальтобетонної 
суміші товщиною 4 см 

 
 
Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 
Проект – “Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломия” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.1.1 Проведення 
капітальних 
ремонтних робіт 
ключових пішохідних 
зон та тротуарів міста, 
а саме: розбирання 
тротуарної плитки – 
5500 тис. м

2
; 

розбирання бортового 
каменю 9224 м/п; 
розбирання 
асфальтового 
покриття тротуару – 
35 тис. м

2
; 

встановлення 
бортового каменю – 
9500 м/п; 
встановлення 
поребрика – 3500 м/п; 
влаштування 
тротуарної плитки – 
45,0 тис .м

2
; ремонт 

дощової каналізації – 
7000 м/п; 
влаштування газонів – 
5,5 тис. м

2
; 

влаштування квітників 
– 2,5 тис. м

2
; 

встановлення 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, ДФРР,  
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
5500,0 тис.грн. 
ДФРР – 
20000,0 
тис.грн. 
Інвестори – 
34000,0 
тис.грн. 

Проведено капітальні ремонтні 
роботи ключових пішохідних зон та 
тротуарів міста, а саме: розбирання 
тротуарної плитки – 5500 тис. м

2
; 

розбирання бортового каменю 9224 
м/п; розбирання асфальтового 
покриття тротуару – 35 тис. м

2
; 

встановлення бортового каменю – 
9500 м/п; встановлення поребрика – 
3500 м/п; влаштування тротуарної 
плитки – 45,0 тис .м

2
; ремонт 

дощової каналізації – 7000 м/п; 
влаштування газонів – 5,5 тис. м

2
; 

влаштування квітників – 2,5 тис. м
2
; 

встановлення шлагбаумів – 12 шт.; 
встановлення дорожних знаків – 35 
шт.; встановлення лавок – 100 шт.; 
встановлення урн для сміття – 200 
шт.; посадка декоративних дерев і 
кущів – 250 шт.  
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

шлагбаумів – 12 шт.; 
встановлення 
дорожних знаків – 35 
шт.; встановлення 
лавок – 100 шт.; 
встановлення урн для 
сміття – 200 шт.; 
посадка декоративних 
дерев і кущів – 250 шт. 

Б. 1.1.2 Приведення технічних 
характеристик вулиць 
міста з найбільш 
інтенсивним рухом 
пішоходів до вимог 
діючих правил, норм і 
стандартів; 
поліпшення стану 
дорожньої 
інфраструктури, 
забезпечення безпеки 
руху пішоходів, 
сприяння 
економічному та 
екологічно 
збалансованому 
розвитку дорожнього 
господарства 

    Приведено технічні характеристики 
вулиць міста з найбільш 
інтенсивним рухом пішоходів до 
вимог діючих правил, норм і 
стандартів; поліпшено стан 
дорожньої інфраструктури, 
забезпечено безпеку руху пішоходів 
та сприяння економічному та 
екологічно збалансованому розвитку 
дорожнього господарства 

 
Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 
Проект – “Проект багаторівневої стоянки для автомобілів в місті Коломиї” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.1.1 Організація робочої 
групи для пошуку 
земельної ділянки для 
будівництва 
багаторівневої 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 205 
тис.грн. 
інвестиції –800 

Організовано робочу групу для 
пошуку земельної ділянки для 
будівництва багаторівневої 
автостоянки, що забезпечить 
дотримання вимог Державних 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

автостоянки, що 
забезпечить 
дотримання вимог 
Державних 
будівельних норм 
України 

тис.грн. будівельних норм України 

Б. 1.1.2 Виготовлення 
землевпорядними 
організаціями міста 
проекту землеустрою, 
щодо відведення 
земельної ділянки для 
будівництва 
багаторівневої 
стоянки для 
автомобілів 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 205 
тис.грн. 
інвестиції –800 
тис.грн. 

Землевпорядними організаціями 
міста виготовлено проект 
землеустрою, щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва 
багаторівневої стоянки для 
автомобілів 

Б. 1.1.3 Погодження проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки для 
будівництва 
багаторівневої 
автостоянки на сесії 
міської ради 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 205 
тис.грн. 
інвестиції –800 
тис.грн. 

Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для 
будівництва багаторівневої 
автостоянки погоджено на сесії 
міської ради 

Б. 1.1.4 Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації для 
будівництва 
багаторівневої 
стоянки для 
автомобілів в м. 
Коломиї 
сертифікованим 
архітектором чи 
проектною 
організацією 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 205 
тис.грн. 
інвестиції –800 
тис.грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну 
документацію для будівництва 
багаторівневої стоянки для 
автомобілів в м. Коломиї 
сертифікованим архітектором чи 
проектною організацією 
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Б.1.1.Реконструкція доріг та тротуарів 
Проект – “Реконструкція вулиці Б.Хмельницького в м. Коломия Івано-Франківської області (II етап)” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.1.1 Виконання робіт по 
реконструкції вулиці з 
відновленням її 
експлуатаційних 
характеристик у 
відповідності з 
розробленою 
кошторисною 
документацією, а 
саме: розбирання 
бортових каменів; 
установлення 
бортових каменів 
бетонних і 
залізобетонних при 
інших видах покриттів; 
влаштування дощової 
каналізації; 
улаштування 
підстильних та 
вирівнювальних шарів 
основи із щебеню; 
улаштування 
вирівнювального шару 
з асфальтобетонної 
суміші із 
застосуванням 
укладальників 
асфальтобетону; 
улаштування 
покриттів проїжджої 
частини із гарячих 
асфальтобетонних 
сумішей товщиною 5 
см; улаштування 

Коломийська 
міська рада 

ДФРР, підрядники та 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1500,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР –15500,0 
тис.грн. 

Виконано роботи по реконструкції 
вулиці з відновленням її 
експлуатаційних характеристик у 
відповідності з розробленою 
кошторисною документацією, а 
саме: розбирання бортових каменів; 
установлення бортових каменів 
бетонних і залізобетонних при інших 
видах покриттів; 
влаштування дощової каналізації; 
улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із 
щебеню; 
улаштування вирівнювального шару 
з асфальтобетонної суміші із 
застосуванням укладальників 
асфальтобетону; 
улаштування покриттів проїжджої 
частини із гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
товщиною 5 см; 
улаштування вирівнюючи шарів із 
щебеню під тротуари; 
улаштування покриття тротуарів із 
тротуарної плитки 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

вирівнюючих шарів із 
щебеню під тротуари; 
улаштування покриття 
тротуарів із тротуарної 
плитки 

Б. 1.1.2 Відновлення, а також 
підвищення 
транспортно-
експлуатаційних 
якостей дороги, 
приведення її 
міцніших та інших 
технічних 
характеристик згідно з 
вимогами діючих 
правил, норм і 
стандартів відповідно 
до категорії дороги, а 
також з урахуванням 
дорожніх умов і 
інтенсивності руху 

Коломийська 
міська рада 

ДФРР, підрядники та 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1500,0 тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР –15500,0 
тис.грн. 

Відновлено, а також підвищено 
транспортно-експлуатаційні якості 
дороги, приведено її міцніші та інші 
технічні характеристики згідно з 
вимогами діючих правил, норм і 
стандартів відповідно до категорії 
дороги, а також з урахуванням 
дорожніх умов і інтенсивності руху 

 
 

Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів 

Проект – “Капітальний ремонт вул. Шкрумеляка в м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б 1.1.1 Ремонтні роботи на 
території проїжджої 
частини вулиці: 
заміна мережі 
водопостачання 
протяжністю 600 м/п;  

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
600,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 

Виконано ремонтні роботи на 
території проїжджої частини вулиці: 
заміна мережі водопостачання 
протяжністю 600 м/п;  
демонтаж та монтаж бортового 
каменю протяжністю 1628 м/п; 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

демонтаж та монтаж 
бортового каменю 
протяжністю 1628 
м/п; 
розбирання 
існуючого покриття 
механізованим 
способом; 
влаштування 
вирівнювального 
шару із чорного 
щебеню площею 
4830 м

2
 та верхнього 

шару 
асфальтобетонного 
покриття площею 
4830 м

2
 

бюджету –
4500,0 тис.грн. 

розбирання існуючого покриття 
механізованим способом; 
влаштування вирівнювального шару із 
чорного щебеню площею 4830 м

2
 та 

верхнього шару асфальтобетонного 
покриття площею 4830 м

2
 

Б 1.1.2 Ремонт тротуарів: 
демонтаж та монтаж 
тротуарної плитки 
площею 3954 м

2
; 

встановлення 
поребриків навколо 
газонів 1506 м/п 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
600,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 
бюджету –
4500,0 тис.грн. 

Виконано ремонтні роботи тротуарів: 
демонтаж та монтаж тротуарної 
плитки площею 3954 м

2
; встановлення 

поребриків навколо газонів 1506 м/п 

Б 1.1.3 Влаштування газонів 
площею 1494 м

2
; 

посів трави 1494 м
2
 

Коломийська міська 
рада 

ДФРР, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
600,0 тис.грн. 
Субвенція з 
державного 
бюджету –
4500,0 тис.грн. 

Влаштовано газони площею 1494 м2; 

здійснено посів трави 1494 м2
 

 
 

Б.1.2 Вдосконалення транспортної мережі  та інфраструктури 
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Проект – “Нова схема руху автобусних  пасажирських перевезень” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 
1.2.1 

Розроблення нової 

схеми руху автобусних 

маршрутів м. Коломия 

Коломийська міська 
рада 

- 2017 Міський бюджет Розроблено нову схему руху 

автобусних маршрутів м. Коломия 

Б. 
1.2.2 

Оптимізація маршрутів 
руху пасажирського 
транспорту: 
підвищення 
рентабельності 
перевезень та 
усунення  
невиправданого 
дублювання 
автобусних маршрутів; 
охоплення 
автобусними 
пасажирськими 
перевезення найбільш 
віддалених районів 
міста; підвищення 
рівня безпеки 
дорожнього руху 

Коломийська міська 
рада 

- 2017 Міський бюджет Забезпечено оптимізацію маршрутів 
руху пасажирського транспорту: 
підвищення рентабельності 
перевезень та усунення  
невиправданого дублювання 
автобусних маршрутів; охоплення 
автобусними пасажирськими 
перевезення найбільш віддалених 
районів міста; підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху 

 

Б.1.2 Вдосконалення транспортної мережі  та інфраструктури 

Проект – “ Створення комунального громадського транспорту” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 
1.2.1 

Створення 

комунального 

підприємства та 

придбання 10-и нових 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори 

2018-2020 Залучення  
коштів з 
міжнародної 
технічної 
допомоги, 

Створено комунальне підприємство та 

здійснено закупівлю 10-и нових 

електроавтобусів 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

електроавтобусів  гранти, міський 
бюджет 

Б. 
1.2.2 

Впровадження 
сучасної системи 
оплати проїзду та 
інформаційної 
системи, враховуючи 
потреби людей з 
особливими 
потребами; 
оптимізація маршрутів 
пасажирських 
перевезень, 
підвищення якості 
автотранспортного  
обслуговування та 
його безпеки 

Коломийська міська 
рада 

Потенційні 
інвестори 

2018-2020 Залучення  
коштів з 
міжнародної 
технічної 
допомоги, 
гранти, міський 
бюджет 

Впроваджено сучасну систему оплати 

проїзду та інформаційної системи, 

враховуючи потреби людей з 

особливими потребами; здійснено 

оптимізацію маршрутів пасажирських 

перевезень, підвищено якість 

автотранспортного обслуговування та 

його безпеку 

 
 
Б.1.3.Модернізація мереж водопостачання і водовідведення 
Проект – “Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м.Коломия ” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 
1.3.1 

Провести геодезичні 

та геологічні 

обстеження ріки в 

даному районі 

розмиву 

Коломийська міська 
рада 

Державний 
ФОНПС, 
підрядники та 
виконавці робіт 

2018-2019 
роки 

Фінансування з 
державного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища –
15000,0 тис.грн. 

Проведено геодезичні та геологічні 

обстеження ріки в даному районі 

розмиву 

Б. 
1.3.2 

Виготовити проектно-
кошторисну 
документацію, 
провести її експертизу 

Коломийська міська 
рада 

Державний 
ФОНПС, 
підрядники та 
виконавці робіт 

2018-2019 
роки 

Фінансування з 
державного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища –
15000,0 тис.грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію та проведено її 

експертизу 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 
1.3.3 

Виконати ряд 
будівельно-монтажних 
робіт: влаштувати 
прокоп для 
водовідведення від 
ділянки кріплення 
протяжністю 900 м; 
сформувати тимчасову 
перегороджувальну 
дамбу від берега до 
прокопу протяжністю 
50 м; вирівняти відкос і 
дно дамби гравійно-
піщаною сумішшю; 
відновити кріплення 
відкосів габіонами з 
частковою підсипкою і 
перекриттям плитами 
від демонтажу з 
додаванням нових 
плит ПР 1,0*1,0*0,15 
довжиною 600 м; 
ліквідувати тимчасову 
дамбу 

Коломийська міська 
рада 

Державний 
ФОНПС, 
підрядники та 
виконавці робіт 

2018-2019 
роки 

Фінансування з 
державного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища –
15000,0 тис.грн. 

Виконано ряд будівельно-монтажних 
робіт: влаштовано прокоп для 
водовідведення від ділянки кріплення 
протяжністю 900 м; сформовано 
тимчасову перегороджувальну дамбу 
від берега до прокопу протяжністю 50 
м; вирівняно відкос і дно дамби 
гравійно-піщаною сумішшю;відновлено 
кріплення відкосів габіонами з 
частковою підсипкою і перекриттям 
плитами від демонтажу з додаванням 
нових плит ПР 1,0*1,0*0,15 довжиною 
600 м; ліквідовано тимчасову дамбу 

 
Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення 
Проект – “Будівництво каналізаційного колектора - уникнення підтоплень” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.3.1 Прокладання 2,5 км 
каналізаційного 
колектора діам. 1000 
мм 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Прокладено 2,5 км каналізаційного 
колектора діам. 1000 мм 

Б. 1.3.2 Зменшення Коломийська Комунальне 2017 – 2019 Місцевий, Забезпечено зменшення 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

забруднення 
навколишнього 
середовища, та 
ризику підтоплень 
території м. Коломия 

міська рада підприємство 
«Коломияводоканал»; 
підрядні організації 

роки обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

забруднення навколишнього 
середовища та ризику підтоплень 
території м. Коломия 

 
 
Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення 
Проект – “Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.3.1 Здійснити закупівлю 
необхідного 
обладнання з метою 
забезпечення 
швидкого реагування 
на усунення аварійних 
ситуацій на 
водопровідно-
каналізаційних 
мережах міста, а 
саме: землериїної 
техніки – 4 шт; 
спецмашин швидкого 
реагування із 
комплектацією – 2 шт.; 
телеінспекції – 1 шт. 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Здійснено закупівлю необхідного 
обладнання з метою забезпечення 
швидкого реагування на усунення 
аварійних ситуацій на водопровідно-
каналізаційних мережах міста, а 
саме: землериїної техніки – 4 шт; 
пецмашин швидкого реагування із 
комплектацією – 2 шт.; телеінспекції 
– 1 шт. 

Б. 1.3.2 Навчання персоналу Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Проведено навчання персоналу 

Б. 1.3.3 Зменшення часу на 
реагування на 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 

Досягнуто зменшення часу на 
реагування на ліквідацію аварійних 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

ліквідацію аварійних 
ситуацій від 10 до 50% 

«Коломияводоканал»; 
підрядні організації 

державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

ситуацій від 10 до 50% 

 
Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення 
Проект – “Реконструкція водозабірних споруд” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.3.1 Виконання комплексу 
робіт по реконструкції 
водозабірних споруд, 
а саме: 
берегоукріплення із 
сторони ріки Прут,  
будова екранів 
захисту 
інфільтраційних 
басейнів,  
реконструкція 
резервуарів чистої 
води на насосній 
станції другого 
підйому об’ємом 6000 
та 1500 м

3
, 

влаштування станції 
очистки сирої води на 
насосній станції 
першого підйому, 
влаштування системи 
доочистки питної 
води, яка забезпечить 
дотримання вимог 
стандартів ДСанПіН 
2.2.4-171-10 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Виконано комплекс робіт по 
реконструкції водозабірних споруд, 
а саме: берегоукріплення із сторони 
ріки Прут, будова екранів захисту 
інфільтраційних басейнів,  
реконструкція резервуарів чистої 
води на насосній станції другого 
підйому об’ємом 6000 та 1500 м

3
, 

влаштування станції очистки сирої 
води на насосній станції першого 
підйому, влаштування системи 
доочистки питної води, яка 
забезпечить дотримання вимог 
стандартів ДСанПіН 2.2.4-171-10 
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Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення 
Проект – “Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.3.1 Виконання робіт по 
реконструкції 
водопровідних мереж 
та абонентних 
підключень, а саме: 
прокладання 
водопровідних 
вуличних мереж 
протяжністю 23,9 км; 
прокладання 
водопровідних 
абонентних 
підключень 
протяжністю 4,6 км; 
прокладання 
водопровідної мережі 
(водогону) 
протяжністю 7 км; 
під’єднання додатково 
3 000 
домогосподарств 

Коломийська 
міська рада 

Міжнародний Банк 
Реконструкції та 
Розвитку; 
Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»;  
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Виконано роботи по реконструкції 
водопровідних мереж та абонентних 
підключень, а саме: прокладання 
водопровідних вуличних мереж 
протяжністю 23,9 км; прокладання  
водопровідних абонентних 
підключень протяжністю 4,6 км; 
прокладання водопровідної мережі 
(водогону) протяжністю 7 км; 
під’єднання додатково 3 000 
домогосподарств 

Б 1.3.2 Надання якісних 
послуг з 
централізованого 
водопостачання; 
покращення 
інвестиційної та 
туристичної 
привабливості міста 

Коломийська 
міська рада 

Міжнародний Банк 
Реконструкції та 
Розвитку; 
Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»;  
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Забезпечено надання якісних послуг 
з централізованого водопостачання; 
покращено інвестиційну та 
туристичну привабливість міста 

 
Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення 
Проект – “Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.3.1 Прокладання 20 км. 
каналізаційної мережі 
різного діаметру по 
вулицях м. Коломия, 
для забезпечення 
кращого доступу 
мешканців до 
суспільних благ 
(вулиці 
Верещинського-
Перемоги; Млинська-
Людкевича-Соборна-
Кропивницького; 
Винниченка; Героїв 
УПА; Родини Цісиків; 
Вітовського; Довбуша, 
Галечко-
Трильовського; 
Николишина, райони 
«Марянівка», 
«Флеберг», «Славці», 
«Вінцентівка», 
«Слобода», 
«Дятьківці», 
«Косачів»). 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»;  
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Прокладено 20 км. каналізаційної 
мережі різного діаметру по вулицях 
м. Коломия, для забезпечення 
кращого доступу мешканців до 
суспільних благ (вулиці 
Верещинського-Перемоги; 
Млинська-Людкевича-Соборна-
Кропивницького; Винниченка; Героїв 
УПА; Родини Цісиків; Вітовського; 
Довбуша, Галечко-Трильовського; 
Николишина, райони «Марянівка», 
«Флеберг», «Славці», 
«Вінцентівка», «Слобода», 
«Дятьківці», «Косачів»). 

Б 1.3.2 Забезпечення 
додатково 3000 
домогосподарств 
послугами з 
централізованого 
водовідведення 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»;  
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Забезпечено додатково 3000 
домогосподарств послугами з 
централізованого водовідведення 

 
Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення 
Проект – “Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.3.1 Закупівля 
технологічного 
обладнання та 
виконання 
будівельних робіт по 
реконструкції 
каналізаційних мереж 
та очисних споруд 
міста,а саме: 
реконструкція вхідної 
камери; реконструкція 
ступеневої решітки та 
встановлення 
шнекового-
транспортера; 
реконструкція 
піскоуловлювачів, 
первинних 
відстійників, 
розподільчої чаші 
аеротена, станції 
сирого осаду; 
реконструкція 
основного обладнання 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»;  
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Здійснено закупівлю технологічного 
обладнання та виконано будівельні 
роботи по реконструкції 
каналізаційних мереж та очисних 
споруд міста,а саме: реконструкція 
вхідної камери; реконструкція 
ступеневої решітки та встановлення 
шнекового-транспортера; 
реконструкція піскоуловлювачів, 
первинних відстійників, розподільчої 
чаші аеротена, станції сирого осаду; 
реконструкція основного 
обладнання 

Б 1.3.2 Навчання персоналу Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»;  
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Здійснено навчання персоналу 

 
Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення 
Проект – “Реконструкція берегоукріплення – влаштування дамби на р. Прут від моста на Н.Вербіж до парку ім. Т.Шевченка в м. Коломия” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.3.1 На підставі Коломийська ДФРР, підрядники та 2017 – 2019 Фінансування з На підставі інженерно-геодезичної 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

інженерно-геодезичної 
зйомки і обстеження 
ділянки здійснити 
комплекс заходів по 
реконструкції 
берегоукріплення, а 
саме: влаштувати 
прокоп для відводу 
води від ділянки 
реконструкції 
кріплення дамби; 
сформувати 
тимчасову перемичку 
в поймі ріки між 
прокопом і дамбою; 
сформувати і 
закріпити нижню 
ділянку берега на 
довжину 395 метрів по 
Типу І і ділянку 
довжиною 165 метрів 
по Типу ІІ; прочистка 
дна русла з 
забезпеченням 
проектних 
повздовжнього і 
поперечного ухилів; 
засипка розмитої 
ділянки русла; 
ліквідація тимчасової 
ґрунтової перемички 
між дамбою і 
прокопом; 
влаштування 
ґрунтової перемички 
для перекриття 
тимчасового прокопу; 
поновлення по відкосу 

міська рада виконавці робіт роки місцевого 
бюджету – 
941,688 
тис.грн. 
Фінансування з 
ДФРР – 
16809,366 
тис.грн. 

зйомки і обстеження ділянки 
здійснено комплекс заходів по 
реконструкції берегоукріплення, а 
саме: влаштовано прокоп для 
відводу води від ділянки 
реконструкції кріплення дамби; 
сформовано тимчасову перемичку в 
поймі ріки між прокопом і дамбою; 
сформовано і закріплено нижню 
ділянку берега на довжину 395 
метрів по Типу І і ділянку довжиною 
165 метрів по Типу ІІ;  прочищено 
дно русла з забезпеченням 
проектних повздовжнього і 
поперечного ухилів; здійснено 
засипку розмитої ділянки русла; 
ліквідовано тимчасову ґрунтову 
перемичку між дамбою і прокопом; 
влаштовано ґрунтову перемичку для 
перекриття тимчасового прокопу; 
поновлено по відкосу сходів із 
монолітного бетону (від пішохідної 
доріжки до ріки); прочищено труби 
діаметром 1,2 м довжиною 46 м (від 
озера з виходом у відкос кріплення) 
та благоустрій виходу 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

сходів із монолітного 
бетону (від пішохідної 
доріжки до ріки); 
прочистка труби 
діаметром 1,2 м 
довжиною 46 м (від 
озера з виходом у 
відкос кріплення) та 
благоустрій виходу 

 
 
Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення 
Проект – “Створення та впровадження геоінформаційної системи” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 1.3.1 Закупка та 
впровадження 
геонформаційної 
системи, нанесення 
всіх комунікацій 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Здійснено закупівлю та 
впровадження геонформаційної 
системи, нанесення всіх комунікацій  

Б. 1.3.2 Навчання інженерного 
персоналу 

Коломийська 
міська рада 

Комунальне 
підприємство 
«Коломияводоканал»; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Проведено навчання інженерного 
персоналу 

 
 
Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту  
Проект – “Енергоаудит будівель бюджетної сфери міста” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 2.1.1 Проведення 

енергоаудиту в усіх 

будівлях, які 

знаходяться в  

комунальній 

власності м.Коломия 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергоефективності 
міської ради, 
підрядні організації, які 
проводять енергоаудит 

2017-2019 
роки 

90% – грантові 
кошти 
10% – міський 
бюджет 

Проведено енергоаудит в усіх будівлях, 

які знаходяться в  комунальній власності 

м.Коломия 

Б. 2.1.2 Написання звіту, 
що містить 
рекомендації, як 
знайти правильний 
шлях економії 
енергоресурсів 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергоефективності 
міської ради, 
підрядні організації, які 
проводять енергоаудит 

2017-2019 
роки 

90% - грантові 
кошти 
10% - міський 
бюджет 

Підготовлено звіт, що містить 
рекомендації, як знайти правильний 
шлях економії енергоресурсів 

Б. 2.1.3 Виявити 
першочергові, 
маловитратні 
заходи і розробити 
перспективу 
енергозбереження 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергоефективності 
міської ради, 
підрядні організації, які 
проводять енергоаудит 

2017-2019 
роки 

90% - грантові 
кошти 
10% - міський 
бюджет 

Виявлено першочергові, 
маловитратні заходи і розроблено 
перспективу енергозбереження 

 
 
Б.2.2 Підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель  
Проект – “Заміна вікон і дверей в Коломийській дитячі музичній школі № 2 ім. Г. Грабець” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 
2.2.1 

Розробка і 
затвердження 
проектно-
кошторисної 
документації по 
заміні 23 вікон і 66 

Коломийська міська 
рада 

Відділ Культури 
Коломийської міської 
ради; 
дитяча Коломийська 
школа №2 ім. Г. 
Грабець; 

2017-2019 
роки 

Коломийська 
міська рада 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-

Розроблено і затверджено проектно-
кошторисну документацію по заміні 
23 вікон і 66 дверей 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

дверей підрядні організації  Франківської 
ОДА 

Б. 
2.2.2 

Експертиза 
кошторисної 
документації. 

Коломийська міська 
рада 

Відділ Культури 
Коломийської міської 
ради; 
дитяча Коломийська 
школа №2 ім. Г. 
Грабець; 
підрядні організації  

2017-2019 
роки 

Коломийська 
міська рада 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА 

Проведено експертизу кошторисної 
документації 

Б. 
2.2.3 

Виконання робіт по 
заміні вікон та 
дверей 

Коломийська міська 
рада 

Відділ Культури 
Коломийської міської 
ради; 
дитяча Коломийська 
школа №2 ім. Г. 
Грабець; 
підрядні організації  

2017-2019 
роки 

Коломийська 
міська рада 
Управління 
культури, 
національностей 
та релігій Івано-
Франківської 
ОДА 

Виконано роботи по заміні вікон та 
дверей 

 
Б.2.2 Підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель  
Проект – “Заміна вікон і дверей та пічного опалення в бібліотеці № 1 для дорослих” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 
2.2.1 

Розробка і 
затвердження 
проектно-
кошторисної 
документації по 
заміні 15 вікон і 10 
дверей та заміні 
пічного опалення 
на автономну 
систему опалення з 
2 котлами 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
Коломийської міської 
ради, 
підрядні організації 
бібліотека № 1 для 
дорослих 
 

2017-2019 
роки 

Коломийська 
міська рада 

Розроблено і затверджено проектно-
кошторисну документацію по заміні 
15 вікон і 10 дверей та заміні пічного 
опалення на автономну систему 
опалення з 2 котлами 

Б. 
2.2.2 

Експертиза 
кошторисної 
документації 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
Коломийської міської 
ради, 

2017-2019 
роки 

Коломийська 
міська рада 

Проведено експертизу  кошторисної 
документації 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

підрядні організації 
бібліотека № 1 для 
дорослих 
 

Б. 
2.2.3 

Виконання робіт по 
заміні вікон та 
дверей 

Коломийська міська 
рада 

Відділ культури 
Коломийської міської 
ради, 
підрядні організації 
бібліотека № 1 для 
дорослих 

2017-2019 
роки 

Коломийська 
міська рада 

Виконано роботи по заміні вікон та 
дверей 

 
Б.2.2.Підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель  
Проект – “Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 2.2.1 Відшкодування 
відсотків з 
місцевого бюджету 
за «теплими» 
кредитами 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергозбереження 

2017-2018 
роки 

15% від 
відсоткової 
ставки 
кредитних 
зобов’язань 
ОСББ з 
міського 
бюджету 

Здійснено відшкодування відсотків з 
місцевого бюджету за «теплими» 
кредитами 

Б. 2.2.2 Запровадження 
заходів з 
енергозбереження 
щодо економії 
паливно-
енергетичних 
ресурсів 

Коломийська міська 
рада 

Відділ інвестиційної 
політики, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та 
енергозбереження 

2017-2018 
роки 

15% від 
відсоткової 
ставки 
кредитних 
зобов’язань 
ОСББ з 
міського 
бюджету 

Запроваджено заходи з 
енергозбереження щодо економії 
паливно-енергетичних ресурсів 

 
Б.2.2 Підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель  
Проект – “Термомодернізація будівель бюджетних установ в м. Коломия Івано-Франківської області” 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 2.2.1 Вибір методів 
утеплення фасадів, 
дахів та віконних 
блоків 

Коломийська міська 
рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, 
кошти 
обласного 
бюджету, 
кошти 
державного 
бюджету 

Здійснено вибір методів утеплення 
фасадів, дахів та віконних блоків 

Б. 2.2.2 Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації  

Коломийська міська 
рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, 
кошти 
обласного 
бюджету, 
кошти 
державного 
бюджету 

Виготовлено проектно-кошторисну 
документацію  

Б 2.2.3 Проходження 
державної 
експертизи проекту 

Коломийська міська 
рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, 
кошти 
обласного 
бюджету, 
кошти 
державного 
бюджету 

Пройдено державну експертизу 
проекту 

Б 2.2.4 Проведення робіт 
по 
термомодернізації 
будівель 

Коломийська міська 
рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, 
кошти 
обласного 
бюджету, 
кошти 

Проведено роботи по 
термомодернізації будівель 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

державного 
бюджету 

 
 
Б.2.3. Розвиток альтернативних джерел енергозабезпечення 
Проект – “Програма заміни світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 2.3.1 Виконання робіт по 
заміні світильників 
вуличного освітлення 
на вулицях міста, а 
саме: демонтаж 
світильників 
вуличного освітлення 
– 2000 шт.; 
встановлення 
кронштейнів для 
світильника – 2000 
шт.; встановлення 
світлодіодного 
світильника – 2000 шт. 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
2000,0 тис.грн. 
Інвестори – 
8000,0 тис.грн. 

Виконано роботи по заміні 
світильників вуличного освітлення 
на вулицях міста, а саме: демонтаж 
світильників вуличного освітлення – 
2000 шт.; встановлення кронштейнів 
для світильника – 2000 шт.; 
встановлення світлодіодного 
світильника – 2000 шт. 

 
 
Б.3.1. Запровадження роздільного збирання ТПВ в місті. Включення міста в регіональні програми поводження з ТПВ  
Проект – “Будівництво сміттєпереробного комплексу” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 3.1.1 Вибір земельної 
ділянки необхідною 
площею близько 10 
га  

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Приватні 
інвестиції, 
урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, кошти 
державного 
фонду охорони 

Вибрано земельну ділянку 
необхідною площею близько 10 га  
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

навколишнього 
природного 
середовища 

Б. 3.1.2 Підведення до 
земельної ділянки 
інженерних 
комунікацій (газ, 
електроенергія); 
влаштування 
під’їздних доріг до 
ділянки 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Приватні 
інвестиції, 
урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, кошти 
державного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Забезпечено підведення до 
земельної ділянки інженерних 
комунікацій (газ, електроенергія) та 
влаштування під’їздних доріг до 
ділянки 

Б 3.1.3 Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Приватні 
інвестиції, 
урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, кошти 
державного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Виготовлено проектно-кошторисну 
документацію 

Б 3.1.4 Проходження 
державної 
експертизи проекту 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Приватні 
інвестиції, 
урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, кошти 
державного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Пройдено державну експертизу 
проекту 

Б 3.1.5 Безпосереднє 
виконання 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017-2019 
роки 

Приватні 
інвестиції, 

Проведено будівельно-монтажні 
роботи з будівництва 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

будівельно-
монтажних робіт, з 
будівництва 
сміттєпререробного 
комплексу з 
влаштуванням 
сміттєсортувальної 
лінії обсягом 50 тис. 
тонн на рік 

урядові 
програми, 
кошти міського 
бюджету, кошти 
державного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

сміттєпререробного комплексу з 
влаштуванням сміттєсортувальної 
лінії обсягом 50 тис. тонн на рік 

 
 
Б. 4.1 Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель 
Проект – “Будівництво будівлі басейну “Н2О-CLASSIC” в м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.1.1 Вибір земельної 
ділянки необхідною 
площею близько 0,35 
га 

Коломийська 
міська рада 

Підрядні організації-
виконавці робіт 

2017-2019 
роки 

Місцевий, 
державний 
бюджети 

Вибрано земельну ділянку 
необхідною площею близько 0,35 га  

Б. 4.1.2 Підведення до 
земельної ділянки 
інженерних 
комунікацій  
(водопостачання та 
водовідведення, 
електроенергія); 
влаштування 
під’їздних доріг до 
ділянки 

Коломийська 
міська рада 

Підрядні організації-
виконавці робіт 

2017-2019 
роки 

Місцевий, 
державний 
бюджети 

Забезпечено підведення до 
земельної ділянки інженерних 
комунікацій (водопостачання та 
водовідведення, електроенергія) та 
влаштування під’їздних доріг до 
ділянки 

Б 4.1.3 Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації 

Коломийська 
міська рада 

Підрядні організації-
виконавці робіт 

2017-2019 
роки 

Місцевий, 
державний 
бюджети 

Виготовлено проектно-кошторисну 
документацію 

Б 4.1.4 Проходження 
державної 
експертизи проекту 

Коломийська 
міська рада 

Підрядні організації-
виконавці робіт 

2017-2019 
роки 

Місцевий, 
державний 
бюджети 

Пройдено державну експертизу 
проекту 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.1.5 Безпосереднє 
виконання 
будівельно-
монтажних робіт, з 
будівництва басейну 
Н2О-CLASSIC 

 Підрядні організації-
виконавці робіт 

 Місцевий, 
державний 
бюджети 

Виконано будівельно-монтажні 
роботи, з будівництва басейну Н2О-
CLASSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б.4.1. Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель 
Проект – “Реконструкція будівлі під освітньо-культурний заклад по вул. Шухевича в м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.1.1 Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації 

Коломийська 
міська рада 

Підрядні організації-
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджети 
Орієнтовна 
вартість 1,0 
млн грн 

Виготовлено проектно-кошторисну 
документацію 

Б.4.1.2 Проходження 
державної експертизи 
проекту 

Коломийська 
міська рада 

Підрядні організації-
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджети 

Пройдено державну експертизу 
проекту 

Б.4.1.3 Безпосереднє 
виконання робіт по 
реконструкції будівлі 
під освітньо-

Коломийська 
міська рада 

Підрядні організації-
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджети 

Виконано роботи по реконструкції 
будівлі під освітньо-культурний 
заклад 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

культурний заклад 
 
Б.4.1. Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель  
Проект – “Створення центру польської культури в місті Коломиї на основі будинку польського гімнастичного товариства “Сокіл”. 
Реконструкція будинку” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.1.1 Реконструкція будинку 
польського 
гімнастичного 
товариства “Сокіл” з 
метою створення 
центру польської 
культури в м. Коломия 

Коломийська 
міська рада 

Відділ культури 
Коломийської міської 
ради, ГО «Генеза», 
польські товариства м. 
Коломия, підрядні 
організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 
Орієнтовна 
вартість 30 млн 
грн 

Здійснено реконструкцію будинку 
польського гімнастичного 
товариства “Сокіл” з метою 
створення центру польської 
культури в м. Коломия 

Б.4.1.2 Підвищення 
туристичної 
привабливості міста, 
поглиблення співпраці 
між Україною та 
Республікою Польща, 
збільшення кількості 
двосторонніх 
мистецьких заходів 

Коломийська 
міська рада 

Відділ культури 
Коломийської міської 
ради, ГО «Генеза», 
польські товариства м. 
Коломия, підрядні 
організації 

2017 – 2019 
роки 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, 
Міжнародні 
організації та 
донори 

Досягнуто підвищення туристичної 
привабливості міста, поглиблення 
співпраці між Україною та 
Республікою Польща, збільшення 
кількості двосторонніх мистецьких 
заходів 

 
 
Б.4.2 Впровадження концепції розумного та безпечного міста 
Проект – “Впровадження єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів)” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.2.1 Закупівля та монтаж 
серверного, 
комп'ютерного 

Працівники КЗ КМР 
„КМЦ ПМСД” 

Населення міста, 
району (близько 100 
тис. осіб); 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
міського, 
обласного 

Здійснено закупівлю та монтаж 
серверного, комп'ютерного 
обладнання та принтерів 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

обладнання та 
принтерів 

населення сусідніх 
об’єднаних 
територіальних громад 

бюджетів; 
грантові кошти 

Б. 4.2.2 Утворення 
електронного архіву 
документів 

Працівники КЗ КМР 
„КМЦ ПМСД” 

Населення міста, 
району (близько 100 
тис. осіб); 
населення сусідніх 
об’єднаних 
територіальних громад 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
міського, 
обласного 
бюджетів; 
грантові кошти 

Створено електронний архів 
документів 

Б. 4.2.3 Закупівля та 
встановлення 
програмного 
забезпечення „Доктор 
Елекс” 

Працівники КЗ КМР 
„КМЦ ПМСД” 

Населення міста, 
району (близько 100 
тис. осіб); 
населення сусідніх 
об’єднаних 
територіальних громад 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
міського, 
обласного 
бюджетів; 
грантові кошти 

Здійснено закупівлю та 
встановлення програмного 
забезпечення „Доктор Елекс” 

Б. 4.2.4 Доопрацювання 
офіційного сайту КЗ 
КМР „КМЦ ПМСД” та 
підключення 
функціональних 
модулів 

Працівники КЗ КМР 
„КМЦ ПМСД” 

Населення міста, 
району (близько 100 
тис. осіб); 
населення сусідніх 
об’єднаних 
територіальних громад 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
міського, 
обласного 
бюджетів; 
грантові кошти 

Доопрацьовано офіційний сайт КЗ 
КМР „КМЦ ПМСД” та підключено 
функціональні модулі 

Б. 4.2.5 Навчання працівників Працівники КЗ КМР 
„КМЦ ПМСД” 

Населення міста, 
району (близько 100 
тис. осіб); 
населення сусідніх 
об’єднаних 
територіальних громад 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
міського, 
обласного 
бюджетів; 
грантові кошти 

Проведено навчання працівників 

Б. 4.2.6 Обслуговування 
обладнання та 
програмного 
забезпечення 

Працівники КЗ КМР 
„КМЦ ПМСД” 

Населення міста, 
району (близько 100 
тис. осіб); 
населення сусідніх 
об’єднаних 
територіальних громад 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
міського, 
обласного 
бюджетів; 
грантові кошти 

Забезпечено обслуговування 
обладнання та програмного 
забезпечення 

Б. 4.2.7 Інформування 
населення щодо нових 
можливостей системи 
єдиного медичного 
реєстру пацієнтів на 

Працівники КЗ КМР 
„КМЦ ПМСД” 

Населення міста, 
району (близько 100 
тис. осіб); 
населення сусідніх 
об’єднаних 

2017 – 2019 
роки 

Кошти 
міського, 
обласного 
бюджетів; 
грантові кошти 

Населення поінформовано щодо 
нових можливостей системи єдиного 
медичного реєстру пацієнтів на 
первинному рівні (електронний 
реєстр пацієнтів) та програми 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

первинному рівні 
(електронний реєстр 
пацієнтів) та програми 
„Доктор Елекс” 

територіальних громад „Доктор Елекс” 

 
Б. 4.2 Концепція та впровадження розумного та безпечного міста  
Проект – “Впровадження єдиного інформаційного простору органів публічної влади (електронного врядування)” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.2.1 Закупівля та монтаж 
серверного 
обладнання 

Працівники 
структурних 
підрозділів міської 
ради 

Комунальні 
підприємства; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Кошти міського, 
обласного 
бюджетів;  
грантові кошти 

Здійснено закупівлю та монтаж 
серверного обладнання 

Б. 4.2.2 Утворення 
електронного архіву 
документів 

Працівники 
структурних 
підрозділів міської 
ради 

Комунальні 
підприємства; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Кошти міського, 
обласного 
бюджетів;  
грантові кошти 

Створено електронний архів 
документів 

Б 4.2.3 Закупівля та 
встановлення 
програмного 
забезпечення 

Працівники 
структурних 
підрозділів міської 
ради 

Комунальні 
підприємства; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Кошти міського, 
обласного 
бюджетів;  
грантові кошти 

Здійснено закупівлю та 
встановлення програмного 
забезпечення 

Б 4.2.4 Доопрацювання 
офіційного сайту 
міської ради та 
підключення 
функціональних 
модулів 

Працівники 
структурних 
підрозділів міської 
ради 

Комунальні 
підприємства; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Кошти міського, 
обласного 
бюджетів;  
грантові кошти 

Доопрацювано офіційний сайт 
міської ради та підключено 
функціональні модулі 

Б 4.2.5 Встановлення 
інформаційних кіосків 
(боксів) для 
населення 

Працівники 
структурних 
підрозділів міської 
ради 

Комунальні 
підприємства; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Кошти міського, 
обласного 
бюджетів;  
грантові кошти 

Встановлено інформаційні кіоски 
(бокси) для населення 

Б 4.2.6 Навчання працівників Працівники 
структурних 
підрозділів міської 
ради 

Комунальні 
підприємства; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Кошти міського, 
обласного 
бюджетів;  
грантові кошти 

Проведено навчання працівників 

Б 4.2.7 Обслуговування Працівники Комунальні 2017 – 2019 Кошти міського, Забезпечено обслуговування 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

обладнання та 
програмного 
забезпечення 

структурних 
підрозділів міської 
ради 

підприємства; 
підрядні організації 

роки обласного 
бюджетів;  
грантові кошти 

обладнання та програмного 
забезпечення 

Б 4.2.8 Інформування 
населення щодо 
нових можливостей 
системи 
електронного 
документообігу 
(промоція) 

Працівники 
структурних 
підрозділів міської 
ради 

Комунальні 
підприємства; 
підрядні організації 

2017 – 2019 
роки 

Кошти міського, 
обласного 
бюджетів;  
грантові кошти 

Проведено інформування населення 
щодо нових можливостей системи 
електронного документообігу 
(промоція) 

 
 
Б.4.2 Концепція та впровадження розумного та безпечного міста  
Проект – “Розумні зупинки” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.2.1 Встановити 2 
павільйони зупинок 
громадського 
транспорту 6000 х 
1740 х 2670 мм та 1 
павільйон зупинки 
5000 х 1740 х 2670 

Коломийська 
міська рада 

Відділ управління 
комунальним майном; 
АЕРК; підрядні 
організації; виконавці 
робіт 

2017 р. 73% – грантові 
кошти 
27% – міський 
бюджет 

Встановлено 2 павільйони зупинок 
громадського транспорту 6000 х 
1740 х 2670 мм та 1 павільйон 
зупинки 5000 х 1740 х 2670, 

Б. 4.2.2 Облаштування 
«Розумних зупинок»:  
табло-прогнозуванням 
часу фактичного 
прибуття міського 
транспорту на дану 
зупинку; 
безкоштовним для 
очікуючих пасажирів 
доступом до Інтернет 
через Wi-Fi; камерою 
відеоспостереження; 
інфрачервоним 
обігрівачем; 

Коломийська 
міська рада 

Відділ управління 
комунальним майном; 
АЕРК; підрядні 
організації; виконавці 
робіт 

2017 р. 73% – грантові 
кошти 
27% – міський 
бюджет 

Здійснено облаштування «Розумних 
зупинок»: табло-прогнозуванням 
часу фактичного прибуття міського 
транспорту на дану зупинку; 
безкоштовним для очікуючих 
пасажирів доступом до Інтернет 
через Wi-Fi; камерою 
відеоспостереження; 
інфрачервоним обігрівачем; 
тривожною кнопкою зі зворотнім 
зв’язком; портами підзарядки 
мобільних телефонів; мапою 
транспортних маршрутів міста 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

тривожною кнопкою зі 
зворотнім зв’язком; 
портами підзарядки 
мобільних телефонів;  
мапою транспортних 
маршрутів міста 

Б 4.2.3 Запровадження 
системи 
супутникового 
моніторингу 
транспорту 

Коломийська 
міська рада 

Відділ управління 
комунальним майном; 
АЕРК; підрядні 
організації; виконавці 
робіт 

2017 р. 73% – грантові 
кошти 
27% – міський 
бюджет 

Запроваджено систему 
супутникового моніторингу 
транспорту 

 
 
Б. 4.3 Покращання благоустрою мікрорайонів міста 
Проект – “Благоустрій спальних районів” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.3.1 Капітальний ремонт 
споруд благоустрою 
на території житлових 
мікрорайонів, 
приведення їх 
технічних 
характеристик до 
вимог діючих правил, 
норм і стандартів, а 
саме: встановлення 
бортового каменю –
30000 м/п 
встановлення 
поребрика – 20000 
м/п; влаштування 
тротуарної плитки – 
95,0 тис .м

2
; ремонт 

дощової каналізації – 
12000 м/п; 
влаштування газонів – 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, ДФРР, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
5000,0 тис.грн. 
ДФРР –30000,0 
тис.грн. 
Інвестори – 
37000,0 
тис.грн. 

Здійснено капітальний ремонт 
споруд благоустрою на території 
житлових мікрорайонів, приведено їх 
технічні характеристики до вимог 
діючих правил, норм і стандартів, а 
саме: встановлено бортовий камінь 
–30000 м/п; встановлено поребрик – 
20000 м/п; влаштовано тротуарну 
плитку – 95,0 тис .м

2
; здійснено 

ремонт дощової каналізації – 12000 
м/п; влаштовано газони – 45 тис. м

2
; 

встановлено лавки – 500 шт.; 
облаштовано контейнерні 
майданчики – 20 шт.; здійснено 
посадку декоративних дерев і кущів 
– 2500 шт.; влаштовано дитячі і 
спортивні майданчики – 13 шт. 



Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

112 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

45 тис. м
2
; 

встановлення лавок – 
500 шт.; 
облаштування 
контейнерних 
майданчиків – 20 шт.; 
посадка декоративних 
дерев і кущів – 2500 
шт.; влаштування 
дитячих і спортивних 
майданчиків – 13 шт. 

 
Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон 
Проект – “Реконструкція парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия Івано-Франківської області” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.4.1 Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1500,0 тис.грн. 
інвестиції –
8500,0 тис.грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну 
документацію 

Б. 4.4.2 Проходження 
державної експертизи 
проекту 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1500,0 тис.грн. 
інвестиції –
8500,0 тис.грн. 

Пройдено державну експертизу 
проекту 

Б 4.4.3 Безпосереднє 
виконання будівельно-
монтажних робіт, 
щодо зрізання 
аварійних і фаутних 
дерев – 80 шт., 
формування крони 
здорових дерев – 350 
шт., ліквідації 

Коломийська 
міська рада 

Інвестори, виконавці 
робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
1500,0 тис.грн. 
інвестиції –
8500,0 тис.грн. 

Виконано будівельно-монтажні 
роботи, щодо зрізання аварійних і 
фаутних дерев – 80 шт., 
формування крони здорових дерев – 
350 шт., ліквідації чагарників – 4,5 
га, влаштування доріжок з 
тротуарної плитки – 3,5 тис. м

2
, 

встановлення лавок – 30 шт., урн – 
60 шт., туалетів – 3 шт., будівництва 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

чагарників – 4,5 га, 
влаштування доріжок 
з тротуарної плитки – 
3,5 тис. м

2
, 

встановлення лавок – 
30 шт., урн – 60 шт., 
туалетів – 3 шт., 
будівництва критої 
сцени – 1шт, 
будівництва дитячих і 
спортивних 
майданчиків – 2 шт. 

критої сцени – 1шт, будівництва 
дитячих і спортивних майданчиків – 
2 шт. 

 
 
Б.4.5. Облаштування місць поховань 
Проект – “Будівництво кладовища по вул.Довбуша в м. Коломиї” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.5.1 Будівництво 
необхідних споруд на 
території кладовища 
по вул. Довбуша, а 
саме: влаштування 
доріжок з щебеневим 
покриттям – 5054 м

2
; 

влаштування доріжок 
з покриття із 
тротуарної плитки – 
3680 м

2
; влаштування 

асфальтових доріжок 
– 5763 м

2
; 

влаштування огорожі 
– 990 м/п; 
висаджування дерев – 
202 шт.; влаштування 
дренажу – 2110 м/п; 
встановлення 

Коломийська 
міська рада 

ДФРР, виконавці робіт 2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
2000,0 тис.грн. 
ДФРР –15000,0 
тис.грн. 

Здійснено будівництво необхідних 
споруд на території кладовища по 
вул. Довбуша, а саме: влаштовано 
доріжки з щебеневим покриттям – 
5054 м

2
; влаштовано доріжки з 

покриття із тротуарної плитки – 3680 
м

2
; влаштовано асфальтові доріжки 

– 5763 м
2
; влаштовано огорожу – 

990 м/п; висаджено дерева – 202 
шт.; влаштовано дренаж – 2110 м/п; 
встановлено смітники – 19 шт.; 
встановлено лавки 19 шт.; 
влаштовано зовнішнє освітлення – 
19 опор, 51 світильник 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

смітників – 19 шт.; 
встановлення лавок 
19 шт.; влаштування 
зовнішнього 
освітлення – 19 опор, 
51 світильник 

 
Б 5.1. Створення Єдиного центру соціальних послуг 
Проект – “Cтворення служби перевезення інвалідів «Соціальне-таксі»” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 5.1.1 Придбання спеціально 
облаштованого для 
перевезень інвалідів 
авто (1000 тис.грн) 

Департамент 
соціальної політики 
Коломийської 
міської ради 

Коломийський міський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 

2017 – 2019 
роки 

Іноземний 
гранд 90% 
Міський 
бюджет 10% 

Придбано спеціально облаштовані 
для перевезень інвалідів авто (1000 
тис.грн) 

Б. 5.1.2 Придбання 
комп’ютерної техніки, 
офісних меблів та 
обладнання, засобів 
радіозв’язку (295 
тис.грн). 

Департамент 
соціальної політики 
Коломийської 
міської ради 

Коломийський міський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 

2017 – 2019 
роки 

Іноземний 
гранд 90% 
Міський 
бюджет 10% 

Придбано комп’ютерну техніку, 
офісні меблі та обладнання, засоби 
радіозв’язку (295 тис.грн). 

Б 5.1.3 Виготовлення 
інформаційних 
флаєрів про роботу 
служби «Соціального 
таксі» (5 тис.грн), а 
також розміщення 
оголошень у засобах 
масової інформації 

Департамент 
соціальної політики 
Коломийської 
міської ради 

Коломийський міський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 

2017 – 2019 
роки 

Іноземний 
гранд 90% 
Міський 
бюджет 10% 

Виготовлено інформаційні флаєри 
про роботу служби «Соціального 
таксі» (5 тис.грн) а також розміщено 
оголошення у засобах масової 
інформації 

 
 
Б 5.1. Створення Єдиного центру соціальних послуг 
Проект – “Відкриття в м. Коломиї будинку нічного перебування  для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних осіб” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 5.1.1 Створення на базі 
виділеного 
приміщення будинку 
нічного перебування 
бездомних осіб з 
облаштуванням 1 
чергової частини, 1 
адміністративного 
приміщення, 6 
спалень для чоловіків 
та жінок (одночасне 
перебування 
орієнтовно 60 осіб), 4 
душових, 1 пральні, 1 
їдальні та однієї 
камери схову 

Департамент 
соціальної політики 
Коломийської 
міської ради 

Коломийський міський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 

2017 – 2019 
роки 

Іноземний 
гранд 90% 
Міський 
бюджет 10% 

Створено на базі виділеного 
приміщення будинку нічного 
перебування бездомних осіб з 
облаштуванням 1 чергової частини, 
1 адміністративного приміщення, 6 
спалень для чоловіків та жінок 
(одночасне перебування орієнтовно 
60 осіб), 4 душових, 1 пральні, 1 
їдальні та однієї камери схову 

Б. 5.1.2 Інформування через 
засоби масової 
інформації, громадські 
організації бездомних 
осіб про можливість 
їхнього тимчасового 
влаштування до 
будинку нічного 
перебування 

Департамент 
соціальної політики 
Коломийської 
міської ради 

Коломийський міський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 

2017 – 2019 
роки 

Іноземний 
гранд 90% 
Міський 
бюджет 10% 

Забезпечено інформування через 
засоби масової інформації, 
громадські організації бездомних 
осіб про можливість їхнього 
тимчасового влаштування до 
будинку нічного перебування 

 
Б. 5.1 Створення єдиного центру соціальних послуг  
Проект – “ Створення будівлі –готелю для підтриманого комплексного перебування та проживання найбільш вразливих категорій людей ” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 5.1.1 Реалізація будинку-
готелю шляхом 
створення 24-ох 
кімнат для найбільш 
вразливих категорій 
людей, а саме: 
створення 15-ти 

Міська рада Департамент соціальної 
політики Коломийської 
міської ради; підрядні 
організації 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2019 

Іноземний 
грант 1710,00 
(згідно 
розробленого 
ескізного 
проекту);  
міський бюджет 

Реалізовано будинок-готель шляхом 
створення 24-ох кімнат для 
найбільш вразливих категорій 
людей, а саме:  
створено 15 кімнат спеціально 
обладнаних для осіб похилого віку; 
створено робочий простір з 4-ох 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

кімнат спеціально 
обладнаних для осіб 
похилого віку; 
створення робочого 
простору з 4-ох 
майстерень для 
молодих осіб з 
інвалідністю; 
створення 2 кімнат 
для по-добового 
догляду за дітьми з 
інвалідністю; 
створення 3 
соціальних кімнат для 
кризових сімей; 
реконструкція 
приміщення будівлі; 
облаштування будівлі 
та прилеглої території 

(10% від 
вартості 
проекту) 

майстерень для молодих осіб з 
інвалідністю; створено 2 кімнати для 
по-добового догляду за дітьми з 
інвалідністю; створено 3 соціальні 
кімнати для кризових сімей; 
реконструйовано приміщення 
будівлі; облаштовано будівлю та 
прилеглу територію 

Б. 5.1.2 Інформувати про 
створення даного 
будинку-готелю 

Міська рада Департамент соціальної 
політики Коломийської 
міської ради; підрядні 
організації 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2019 

Іноземний 
грант 1710,00 
(згідно 
розробленого 
ескізного 
проекту);  
міський бюджет 
(10% від 
вартості 
проекту) 

Здійснено інформування про 
створення даного будинку-готелю 

Б. 5.1.3 Надавати соціальні  
послуги 

Міська рада Департамент соціальної 
політики Коломийської 
міської ради; підрядні 
організації 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2019 

Іноземний 
грант 1710,00 
(згідно 
розробленого 
ескізного 
проекту);  
міський бюджет 
(10% від 
вартості 

Забезпечено надання соціальних 
послуг 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

проекту) 

 
 
Б.5.1 Створення єдиного центру соціальних послуг  
Проект – “Транскордонна співпраця – раннє втручання” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 5.1.1 Пошук підрядної 
організації 

Міська рада місто Свіднік Польща; 
підрядні організації; 
Коломийський центр 
соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 
 

Червень 
2017 – 
червень 
2019 р. 

Інвестиційний 
проект 
«Польща-
Україна-
Білорусь»; 
міський бюджет 
(10% від 
вартості 
проекту) 

Здійснено пошук підрядної 
організації 

Б. 5.1.2 Здійснити комплексну 
модернізацію та 
облаштування 
Коломийського центру 
соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 
шляхом:  
будівництва басейну; 
модернізації даху; 
облаштування 
майстерень; 
облаштування 
території пандусами;  
встановлення 
спеціалізованого 
ліфта; 
закупівлі меблів та 
обладнання 

Міська рада місто Свіднік Польща; 
підрядні організації; 
Коломийський центр 
соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 
 

Червень 
2017 – 
червень 
2019 р. 

Інвестиційний 
проект 
«Польща-
Україна-
Білорусь»; 
міський бюджет 
(10% від 
вартості 
проекту) 

Здійснено комплексну модернізацію 
та облаштування Коломийського 
центру соціальної реабілітації дітей-
інвалідів шляхом:  
будівництва басейну; 
модернізації даху; 
облаштування майстерень; 
облаштування території пандусами;  
встановлення спеціалізованого 
ліфта; 
закупівлі меблів та обладнання 

Б. 5.1.3 Надання якісних 
послуг в 
модернізованому 

Міська рада місто Свіднік Польща; 
підрядні організації; 
Коломийський центр 

Червень 
2017 – 
червень 

Інвестиційний 
проект 
«Польща-

Забезпечено надання якісних послуг 
в модернізованому приміщенні; 
проведення індивідуальних та 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

приміщенні; 
проведення 
індивідуальних та 
групових щотижневих 
занять з гідро 
процедур для 30-ти 
осіб; проведення 20-ти 
годин трудотерапії із 
залученням до 100 
дітей в тиждень 

соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 
 

2019 р. Україна-
Білорусь»; 
міський бюджет 
(10% від 
вартості 
проекту) 

групових щотижневих занять з гідро 
процедур для 30-ти осіб; 
проведення 20-ти годин трудотерапії 
із залученням до 100 дітей в 
тиждень 

Б. 5.1.4 Створення умов для 
інтеграції дітей з 
інвалідністю та 
школярів, задіявши всі 
школи м. Коломиї 

Міська рада місто Свіднік Польща; 
підрядні організації; 
Коломийський центр 
соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 
 

Червень 
2017 – 
червень 
2019 р. 

Інвестиційний 
проект 
«Польща-
Україна-
Білорусь»; 
міський бюджет 
(10% від 
вартості 
проекту) 

Створено умови для інтеграції дітей 
з інвалідністю та школярів, задіявши 
всі школи м. Коломиї 

 
 
Б.5.2. Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг 
Проект – “Створення програми підтримки громадських організацій з соціальними послугами” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 5.2.1 Організувати 
круглий стіл 
представників 
місцевої влади з 
громадськими 
організаціями, які 
надають соціальні 
послуги; створити 
Громадську раду, 
яка буде 
координувати 
соціальну роботу в 

Міська рада Департамент 
соціальної політики; 
громадські організації 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2018 

Іноземні гранти;  
міський бюджет 
(співфінансування); 
кошти громадських 
організацій 

Організувано круглий стіл 
представників місцевої влади з 
громадськими організаціями, які 
надають соціальні послуги; 
створено Громадську раду, яка 
координує соціальну роботу в місті 
та підписано меморандум про їх 
співпрацю 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

місті та підписати 
меморандум про їх 
співпрацю 

Б. 5.2.2 Визначити 
проблемні питання 
соціальної роботи в 
місті та 
розробити план дій 
щодо спільної 
співпраці 
громадських 
організацій 

Міська рада Департамент 
соціальної політики; 
громадські організації 
 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2018 

Іноземні гранти;  
міський бюджет 
(співфінансування); 
кошти громадських 
організацій 

Визначено проблемні питання 
соціальної роботи в місті та 
розроблено план дій щодо спільної 
співпраці громадських організацій 

Б. 5.2.3 Залучити нові 
форми та напрями 
роботи в соціальній 
сфері, а також 
інвестиційні проекти 
для розвитку та 
покращення 
соціальної сфери 
міста 

Міська рада Департамент 
соціальної політики 
Громадські організації 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2018 

Іноземні гранти;  
міський бюджет 
(співфінансування); 
кошти громадських 
організацій 

Залучено нові форми та напрями 
роботи в соціальній сфері, а також 
інвестиційні проекти для розвитку 
та покращення соціальної сфери 
міста 

Б. 5.2.4 Раціональне 
використання поділу 
обов’язків між 
громадськими 
організаціями та 
державними 
установами, шляхом 
недопущення 
дублювання однієї і 
тієї ж діяльності для 
громади міста 

Міська рада Департамент 
соціальної політики; 
громадські організації 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2018 

Іноземні гранти;  
міський бюджет 
(співфінансування); 
кошти громадських 
організацій 

Забезпечено раціональне 
використання поділу обов’язків між 
громадськими організаціями та 
державними установами, шляхом 
недопущення дублювання однієї і 
тієї ж діяльності для громади міста 

Б. 5.2.5 Залучення робочої 
сили і волонтерів та 
надання допоги у 
вигляді: 
матеріальної, 
натуральної, 

Міська рада Департамент 
соціальної політики; 
громадські організації 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2018 

Іноземні гранти;  
міський бюджет 
(співфінансування); 
кошти громадських 
організацій 

Забезпечено залучення робочої 
сили і волонтерів та надання 
допомоги у вигляді: матеріальної, 
натуральної, адресної та 
гуманітарної  
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

адресної та 
гуманітарної  

Б. 5.2.6 Безпосередньо 
проводити спільну 
соціальну роботу в 
закладах соціальної 
сфери (Єдиному 
центрі надання 
соціальних послуг; 
Соціальному таксі; 
Будинку нічного 
перебування; 
Будинку-готелю) 

Міська рада Департамент 
соціальної політики; 
громадські організації 
 

Жовтень 
2017 – 
Червень 
2018 

Іноземні гранти;  
міський бюджет 
(співфінансування); 
кошти громадських 
організацій 

Організовано проводення спільної 
соціальної роботи в закладах 
соціальної сфери (Єдиному центрі 
надання соціальних послуг; 
Соціальному таксі; Будинку нічного 
перебування; Будинку-готелю) 

 
 
 
Б.5.3. Регулювання чисельності безпритульних тварин 
Проект – “Притулок для безпритульних тварин” 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б. 4.6.1 Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації 

Коломийська 
міська рада 

Обласний ФОНПС, 
державний ФОНПС, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
обласний 
бюджети – 
3000,0 тис.грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну 
документацію 

Б.4.6.2 Проходження 
державної експертизи 
проекту 

Коломийська 
міська рада 

Обласний ФОНПС, 
державний ФОНПС, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
обласний 
бюджети – 
3000,0 тис.грн. 

Пройдено державну експертизу 
проекту 

Б 4.6.3 Будівництво притулку 
для безпритульних 
тварин розраховане 

Коломийська 
міська рада 

Обласний ФОНПС, 
державний ФОНПС, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 

Здійснено будівництво притулку для 
безпритульних тварин розраховане 
на 150-155 тварин, а саме: 40 боксів 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

на 150-155 тварин, а 
саме: 40 боксів для 
утримання; 5 боксів 
для тимчасової 
перетримки хворих 
тварин; 2 оглядово-
маніпуляційних бокси; 
будівництво 1 
приміщення для 
приготування їжі та 
зберігання кормів; 1 
приміщення для 
персоналу; службове 
приміщення (туалет, 
душова); влаштування 
огорожі території 

500,0 тис.грн. 
обласний 
бюджети – 
3000,0 тис.грн. 

для утримання; 5 боксів для 
тимчасової перетримки хворих 
тварин; 2 оглядово-маніпуляційних 
бокси; будівництво 1 приміщення 
для приготування їжі та зберігання 
кормів; 1 приміщення для 
персоналу; службового приміщення 
(туалет, душова); влаштування 
огорожі території 

Б 4.6.4 Облаштування 
притулку для 
безпритульних тварин 
медичним, кухонним, 
технологічним, 
санітарним  
обладнанням 

Коломийська 
міська рада 

Обласний ФОНПС, 
державний ФОНПС, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
обласний 
бюджети –
3000,0 тис.грн. 

Здійснено облаштування притулку 
для безпритульних тварин 
медичним, кухонним, технологічним, 
санітарним  обладнанням 

Б 4.6.5 Організація відлову 
бродячих тварин 
способом створення 
бригади з трьох осіб 
та автомобіля 
обладнаного 
вольєрами для 
безпечного 
транспортування 
тварин 

Коломийська 
міська рада 

Обласний ФОНПС, 
державний ФОНПС, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
обласний 
бюджети –
3000,0 тис.грн. 

Організовано відлов бродячих 
тварин способом створення бригади 
з трьох осіб та автомобіля 
обладнаного вольєрами для 
безпечного транспортування тварин 

Б 4.6.6 Організація надання 
медичної допомоги та 
забезпечення 
стерилізації 
відловлених тварин з 

Коломийська 
міська рада 

Обласний ФОНПС, 
державний ФОНПС, 
виконавці робіт 

2017 – 2019 
роки 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету – 
500,0 тис.грн. 
обласний 

Організовано надання медичної 
допомоги та забезпечення 
стерилізації відловлених тварин з 
обов’язковою поміткою про облік і 
стерилізацію 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

обов’язковою 
поміткою про облік і 
стерилізацію 

бюджети –
3000,0 тис.грн. 
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5. Узгодження основних положень Стратегії з 
іншими стратегічними документами території 

Опрацювання Стратегії розвитку міста Коломиї до 2027 року базувалося на попередніх 
стратегіях та дослідженнях, що дало можливість зробити оцінку базового стану території на 
2016 рік. 

Документи що використовувались: 

 «Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року». Рішення 
Івано-Франківської обласної ради від від 17.10.2014. № 1401-32/2014 

 «Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 
роки». Рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015 

 «Програма  соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2015 рік 
і основні напрямки на 2016 та 2017 роки». Рішення Коломийської міської ради Івано-
Франківської області від 26.05.2015 року №112 

 «Програма розвитку малого та середнього  підприємництва в місті Коломиї на 2017-
2018 роки». Рішення Коломийської міської ради Івано-Франківської області від 
16.11.2016 року №275 

 «Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016–2020 роки». Рішення 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області від 23.02.2016 року №36 
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6. Впровадження і моніторинг реалізації Стратегії 
Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними 
структурами виконкому міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед 
керівництвом громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.  
Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний.  
 
Політичний рівень забезпечує особисто міський голова, виконком та міська рада. На цьому 
рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням 
стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Рада громади приймає 
рішення щодо внесення змін до Стратегії на підставі пропозицій міського голови. 
 
Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням 

стратегії, який: 

 забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,  

 здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними 
показниками,  

 аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників міста та 
зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),  

 вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. 
тенденції, визначає їх впливи на громаду,  

 формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних 
умовах зовнішнього середовища,  

 аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з 
показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,  

 формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як 
відповідь на виявлені нові загрози і можливості. 
 
Управління процесом реалізації стратегії розвитку міста Коломиї проводиться за принципами 
єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. 
Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється виконавчим комітетом 
та відповідними структурними підрозділами міської ради. 
З метою координації дій розпорядженням селищного голови створюється постійно діючий 
Комітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ). До складу КУВ 

входять відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює КУВ міський 
голова. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань 
стратегічного плану визначається розпорядженням селищного голови. КУВ збирається не 
рідше одну разу на квартал та виконує наступні функції: 

 організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів селищної ради, органів 
державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, 
загальноміських програм та проектів.  

 здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх 
селищному голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні 
селищної ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет. 

 здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає 
їх селищному голові та презентує на засіданні міськвиконкому. 
 
Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану формуються фінансово-
економічним відділом, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і 
виносяться на розгляд сесії Коломийської міської ради один раз на рік (по необхідності, двічі 
на рік). 
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 Моніторинг впровадження Стратегії 

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – 
спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження проводиться з метою 
виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з 
метою попередження небажаних наслідків.  
Моніторинг стратегічного плану розвитку міста Коломиї включає три рівні: 

1). Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі 
основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Івано-Франківській 
області, які є стратегічно важливими для міської громади. Підсумки підводяться один раз на 
рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

2). Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до визначених показників:  
Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного 
аналітичного моніторингового звіту. 

3). Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації 
стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, 
передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 
вересня і 10 грудня)відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності 
направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про 
необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців 
спеціалісти відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності повинні 
одержати моніторингові звіти. 
На підставі результатів моніторингу, один раз на рік фінансово-економічний відділ виносить 
на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії проміжний аналіз 
фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з 
управління впровадженням стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатських 
комісій для врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік. 

 

Показники оцінки реалізації Стратегії 

(індикатори досягнення результату) 

Загальні показники 

1.  Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення 

2.  Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення 

3.  Середня місячна заробітна плата 

4.  Обсяг інвестицій в основний капітал 

5.  Загальний обсяг експорту 

6.  Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки 

Стратегічний напрям А 

1.  Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на душу населення 

2.  Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 

3.  Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі  

4.  Кількість новостворених робочих місць на підприємствах міста на рік 

5.  Кількість туристів на рік  

6.  Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань  і т.п.) на рік 

7.  Кількість відреставрованих архітектурних та історичних пам’яток 

Стратегічний напрям Б 

1.  % реконструйованих доріг 

2.  Час очікування на зупинках громадського транспорту (порівняно з попереднім роком) 

3.  Кількість аварій водогону на рік (порівняно з попереднім роком) 



Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

126 

4.  Частка альтернативних і відновлюваних енергоресурсів у міській енергетиці 

5.   % відходів, які використовуються як вторсировина 

6.  % паркомісць для автотранспорту в порівнянні з розрахованою потребою 

7.  Кількість мешканців, які користуються громадськими просторами міста 

8.  Кількість благоустроєних мікрорайонів за участі мешканців 

 
 


