
 

Біографічна довідка 

Директора КП «Коломияводоканал» - Перегінчук Ірини Тарасівни 

 

 

Громадянство: українка 

Число, місяць і рік народження: 02 вересня 1981 року 

Місце проживання: вул. Шевченка, 5а, с. Шепарівці, Коломийського району, 

Івано-Франківської обл., 78246. 

Освіта: вища 

Володіння мовами: українська, російська, (польська, англійська на рівні 

спілкування) 

Нагороди, почесні звання: грамоти Міської ради та грамоти ОУЖКГ 

Загальний стаж роботи: 18 років 

 

 У 1996 р. закінчила навчання в загальноосвітній школі № 7 м. Коломия з 

відзнакою. 

 Протягом 1996 – 1999 рр. навчалася у Коломийському коледжі «Права та 

бізнесу» за спеціальністю «Комерційна діяльність», де здобула кваліфікацію 

«економіст». Диплом із відзнакою ВА № 11892142 від 04.07.1999 р. 

 Протягом 1999 – 2002 рр. навчалася у Львівській Академії друкарства за 

спеціальностю « Економіка підприємства», де здобула кваліфікацію спеціаліста 

«інженер– економіст». Диплом з відзнакою ЛБ КМ № 001222 реєстраційний № 

472 від 01.07.2002 р. 

 З 15.02.2001 р. по 12.08.2002 р. обіймала посаду бухгалтера ВУВКГ.  

 З 12.08.2002 р. по 01.02.2013 р. обіймала посаду економіста КП 

«Коломияводоканал».  

 В 2006 р. брала участь у шестимісячному навчальному курсі для 

працівників комунальних підприємств в рамках Проекту розповсюдження 

досвіду реформування сфери комунальних послуг, агентства США з 

міжнародного розвитку USAID from the American People.  

 З 2009 р.  брала участь в  Проекті «Розвиток міської інфраструктури», який 

фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Було підписано 

субкредитну угоду на 2,6 млн. дол. США. Була керівником групи по 

впровадженню даного проекту на підприємстві, проходила  різноманітні 

тренінтги та навчання із закупівель по методиці Світового банку. 

 З 2011 р. брала участь в навчальному проекті «Польсько-українська 

академія розвитку комунальних послуг і охорони навколишнього середовища" 

та  проекті «Відповідальна інвестиція – інвестиція в кадри. Підвищення  

кваліфікації керівного складу в сфері комунального господарства органів 

місцевого самоврядування в Україні», який реалізується у партнерстві з Фондом 

Розвитку  Місцевої Демократії (ФРМД), а також  Львівським Центром Науки, 

Інновацій та Інформатизації в рамках  відкритого конкурсу, який  оголошений 

Міністерством Закордонних справ Республіки Польща «Закордонна допомога 

2012».  Була модератором проекту від м. Коломия. 



 У 2012 році по проекту «Відповідальна інвестиція – інвестиція в кадри. 

Підвищення кваліфікації керівного складу в сфері комунального господарства 

органів місцевого самоврядування в Україні – ІІ етап», була помічником– 

консультантом для міст України: Рахів (Закарпатська обл.) Надвірна (Івано– 

Франківська обл.) Броди та Рівне (Рівненська обл.) 

 З 01.02.2013 р. по 01.02.2016 р. обіймала посаду головного економіста 

комунального підприємства «Коломияводоканал». В мої обов’язки входило: 

розробка стратегічних бізнес – планів, інвестиційних проектів, формування 

цінової політики на підприємстві; економічний аналіз фінансово – господарської 

діяльності підприємства; аналіз енергозбереження і раціонального використання 

паливно – енергетичних ресурсів. 

 З 01.02.2016 р. обіймала посаду заступник директора – головний економіст 

КП «Коломияводоканал» 

 У лютому 2017 р. підписано угоду  по Проекту «Розвиток міської 

інфраструктури – 2», який фінансується Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку. Було підписано субкредитну угоду на 3,1 млн. дол. США. На даний час 

успішно впроваджується. 

 З 10 серпня 2017 р. –  директор КП «Коломияводоканал». Керівництво 160 

працівниками.   

Комунікаційна, відкрита до новизни. 

Хобі: спорт, книги, подорожі. 

 
 

 

       
 
 

Інспектор з кадрів                                                                       С. Скільська 
 


