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1. Керівники виконавчих та представницьких органів влади 

 
Міський голова – Слюзар Ігор Богданович. Народився 11.08.1962 року. Освіта вища, 

у 1984 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю електропривод та 

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

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

кадрової політики, забезпечення законності, прав і свобод громадян, міжнародних та 

зовнішньоекономічних відносин, цивільного захисту населення, інвестиційної політики, 

оборонної та мобілізаційної роботи. 

 
Секретар міської ради – Жупанський Любомир Стпанович. Народився 13.06.1973 

року. Освіта повна вища‚ магістр‚ Кам”янець-Подільський державний університет‚ 2006р.‚ 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) (магістр 

педагогічної освіти‚ викладач фізичного виховання). На посаді секретаря ради з 13 листопада 

2015 року. Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради.  

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за 

їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є 

регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою 

регуляторної діяльності. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та 

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

Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень. Організовує за дорученням 

міської ради відповідно до законодавства заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням 

референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування. 

 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради –              

Коцюр Сергій Петрович. Народився 05.03.1981 року. Освіта базова вища‚ бакалавр‚ 

Коломийський економіко-правовий коледж Київського Національного торгово-економічного 

університету‚ 2000р.‚ правознавство (юрист). На посаді першого заступника міського голови з 

16 листопада 2015 року. Веде питання: соціально-економічного розвитку, промисловості, 

регуляторно-дозвільної політики і підприємництва, праці та соціального захисту населення, 

охорони праці, пенсійного забезпечення, стратегічного планування розвитку міста, туризму, 

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

цінової та сімейної і гендерної політики, банківської справи, державного страхування, 

зайнятості населення, торговельного і побутового обслуговування населення, внесків до 

фонду соціально-економічного розвитку міста, енергоефективності та енергозбереження, 

надання адміністративних послуг, надзвичайних ситуацій та правоохоронної діяльності, 

інформаційної політики та зв’язків з громадськістю. 

 

Заступник  міського  голови  з  питань  діяльності виконавчих органів ради – 

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

Чернівецький державний університет‚ 1994р.‚ історія (історик‚ викладач історії). На посаді 

заступника  міського  голови  з  12 листопада 2015 року. Веде питання освіти, культури і 

туризму, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, молодіжної та гендерної політики, взаємодії 

з засобами масової інформації, громадськими організаціями і політичними партіями. 

 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради –                

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

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

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

містобудування, архітектури, використання та охорони земель. 
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Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради –                

Федорук Богдан Миколайович . Народився 25.09.1987 року. Освіта неповна вища‚ 

молодший спеціаліст‚ Коломийський політехнічний коледж‚ 2008р.‚ технологія 

деревообробки (технік технолог). На посаді заступника міського голови з 11 листопада 2015 

року.  Веде питання: житлово-комунального та дорожнього господарства, охорони 

навколишнього природного середовища, енергозабезпечення, зв'язку, управління майном, 

приватизації житла, транспорту. 

 

Керуючий справами виконкому міської ради – Кухтар Тарас Миронович. Народився 

08.08.1984 року. Освіта повна вища‚ Львівський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України‚ 2011р.‚ 

спеціальність - державне управління (магістр державного управління);Повна 

вища‚ Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича‚ 2006р.‚ спеціальність - 

радіотехніка (магістр радіотехніки). На посаді заступника міського голови з 24 січня 2015 

року. Веде питання: організаційної, кадрової, аналітичної роботи, кадрового резерву, 

навчання та підвищення кваліфікації кадрів, матеріально-технічного забезпечення 

виконавчого комітету, підготовки та проведення засідань виконавчого комітету, семінарів, 

сприяння у проведенні виборів та референдумів, контролю, перевірки й організації виконання 

рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, особистого прийому громадян, 

організації діловодства у виконавчих органах міської ради, контролю за підготовкою, 

проходженням і виконанням службових документів та звернень громадян, архівної справи, 

забезпечення ведення Державного реєстру виборців. 
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2. Загальна характеристика міста 

Коломия - місто обласного підпорядкування, розташоване на південному заході України, в 

південно-східній частині Івано-Франківської області, на лівому березі ріки Прут (ліва притока 

Дунаю), на Передкарпатській височинній фізико-географічній області та Зовнішніх Карпатах. 

Площа міста   41,1 кв.км.  Коломия  по  периметру   міської   зони межує  із Коломийським 

районом. Довжина міських кордонів становить близько 35 кілометрів, у тому числі  по ріці  

Прут - 8,5 км.   Основна річка - Прут.  В   межах   міста в неї    впадають   річки Пістинька, 

Коломийка, Радилівка, Косачівка, Чорний потік та інші. Коломия має налагоджений зв’язок  

(залізничний, автомобільний) з іншими містами України і закордоном. Місто знаходиться на 

відстані  55 км   по   залізничній   та   65 км    по   шосейній   дорозі   від   обласного   центру 

м. Івано-Франківська,  на   відстані 240 км   від м. Львова  та  610 км -  від  столиці   України 

м. Києва.  

 

 

Населення (осіб):  

- чисельність наявного населення, всього (станом на 01.01.2015 року) – 61,2 тис.осіб  

 

 

Демографічна ситуація (за  11  місяців 2015 року) 

- народилося - 527 осіб 

- померло - 601 осіб 

  Природне скорочення склав 45 особи. 
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3. Основні показники соціально-економічного розвитку міста 

 
 Промисловий комплекс 

Виробництво промислової продукції та послуг в місті здійснює 34 підприємства, якими за 12 

місяців 2015 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 432,53 млн. грн. (1,3  % в  

обл.) що на 85,5 млн. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. В розрахунку на 

одиницю населення  реалізовано продукції на 7056,03 грн.  

Позитивну динаміку зростання виробництва з 11 галузей промисловості вдалось забезпечити - 

на 9.  На підприємствах харчової промисловості збільшено обсяг реалізації на 21,0%, видавничої 

справи – на 43,8%; виробництві інших неметалевих мінеральних виробів – на 52,9%; хімічної 

промисловості – 87,9%; водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 26,1%; по постачанню 

електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря -  65,5%;  машинобудівній галузі – на 49,3%, легка 

промисловість – на 18,02%; виробництва деревини та виробів з деревини та іншого виробництва. 

Серед підприємств, які забезпечили нарощення обсягів виробництва в харчовій галузі - ПрАТ 

“Дятьківці”, ТзОВЗПК”ЮМАС”, ТзОВ ВКФ ”Тріумф”, ПП ”Коломийський хлібокомбінат” та 

АТ”Консервний завод „Консерваторія”. З постійним нарощенням обсягів працюють ПАТ 

”Заводоуправління будівельних матеріалів”, ПП”Прикарпаткабель”, ТзОВ ”Компанія “Віт”,  АТ 

”Друкарня ім.Шухевича”, КП”Коломияводоканал”, ТзОВ”ТенМарк”, ТзОВ”АРВП”Техніка”.  

В звітному періоді 2015 року продовжують реалізовувати інфраструктурні інвестиційні 

проекти, зокрема: 

- по проекту “Будівництво деревообробного заводу” (австрійська фірма “Швайгофер-хольц”) 

згідно декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснено облаштування території під 

подальше будівництво заводу на ділянці площею 9,5 га, що становить 38,0 % від загальної площі 

забудови (25 га).   

- ПП “КАМІНКО” (французька фірма «CAMELIN»). Проектна потужність виробництва - 

переробка 5 тонн металу на добу. Загалом планується створити до 50 нових робочих місць, станом на 

01.01.2016 року на підприємстві працює 10 чоловік. Щомісячно підприємство відвантажує чергову 

партію продукції кількістю 223,0 тис.шт. метизів. 

Поряд з позитивними змінами, спад  обсягів реалізації товарної продукції допущено у 2 галузях 

промисловості, зокрема на підприємствах металургії та оброблення металу, іншого виробництва 

(2,3%). Протягом звітного періоду не здійснювали виробничої діяльності ПАТ ”Прикарпаття”, а  у 

січні – лютому  та листопаді – грудні 2015 року  ТзОВ ”Коломийський бетон”, з серпня 2015 зупинено 

виробництва на ДП”Інструментальний завод”, в травні 2015 року зупинено виробництво на 

ПП”Сфінкс”.  

За січень-грудень 2015 року промисловими підприємствами міста сплачено до бюджетів усіх 

рівнів (без врахування єдиного соціального внеску) 37,92 млн.грн., в тому числі до місцевого бюджету 

13,24 млн.грн. Найбільшими платниками до бюджетів усіх рівнів серед промисловості є                                       

ПАТ ”Заводоуправління будівельних матеріалів”, яким сплачено 38,1% від загальної кількості 

податків промислових підприємств основного кола звітуючих, КП ”Коломияводоканал” (9,8), 

ПрАТ”Дятьківці” (7,5%),  ПП “Коломийський хлібокомбінат” (6,8%), ТзОВ ”Тенмарк” (5,7%), 

КП”Житлоінфоцентр” (5,2%), ТзОВ ВКФ „Тріумф” (4,0%), ПП ”Прикарпаткабель” (2,9%), 

Коломийський МРЕМ (2,8%). 

Енергоефективність та енергозбереження 

Бюджетною сферою забезпечено виконання ряду заходів щодо зменшення споживання  

енергоресурсів, зокрема природного газу. Впродовж січня-грудня 2015 року бюджетними установами 

міста використано: 569,2 тис. м3 природного газу, що  на 1,5 % більше  аналогічного періоду минулого 

року;  1079,5 тис.кВт.год. електроенергії (на 0,1 % більше);  5304,02 Гкал. теплової енергії.  

Для  переведення котелень з природного газу на тверде паливо  виконується   модернізація 

котелень по вулиці Лисенка, 28 (18а) та бульвару Лесі Українки,12а з   встановленням 2 

твердопаливних  котелів, запуск котелень планується в 2016 році.  

В рамках реалізації Проекту Українсько-Німецького співробітництва GІZ“Енергоефективність 

у громадах” запроваджено інформаційну систему енергомоніторингу у будівлях бюджетних установ 

для здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів, проведено навчання для осіб, 

відповідальних за дану ділянку роботи. 

Відповідно до Меморандуму щодо співпраці із Проектом у сфері залучення кредитних ліній 

для реалізації енергоефективних проектів, у грудні 2015 року підписаний кредитний договір із  
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Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) щодо реалізації на території міста 

проекту “Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м.Коломия шляхом технічного 

переоснащення світильників на основі LED технологій” (загальна вартість якого становить 3 917, 

210 тис. грн.).  

В рамках реалізації на території міста спільного проекту Європейського Союзу та Програми 

Розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” відібрано для участі 10 ОСББ міста, з 

яких 9 - уклали угоду про надання мікрогранту між ПРООН та ОСББ. Разом з тим, у реалізації 

Проекту МРГ-III приймають участь два соціальні об'єкти міста, зокрема Громадська організація 

“Батьківська рада ЗОШ №6” та Громадська організація “Батьківський комітет Коломийської ЗОШ I-

III ступенів №8”. Бюджет Проекту МРГ для м.Коломиї у 2015 році становив 3 380,716 тис.грн. , в 

тому внесок ПРООН — 1 827,345 грн., ОСББ та громадських організацій — 1770,076 грн., 

бюджетне співфінансування - 1376,295 тис.грн. 

Дорожнє господарство, транспорт. 

Одним із пріоритетів соціально-економічного розвитку  є питання  ремонту та утримання у 

безпечному для дорожнього руху стану  доріг  та мостів на території міста. Зокрема, підготовлено 

проекти для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році, та 

забезпечено  співфінансування з міського бюджету, а саме: 

- капітальний ремонт вулиці Атаманюка в м. Коломиї, Івано-Франківської області; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Старицького  в м. Коломиї Івано-

Франківської області. 

Для утримання дорожньої мережі в зимовий період було задіяно 6 одиниць спеціалізованої 

техніки. За зимовий період використано 252 тонни соляно-піщаної суміші. Постійно здійснюється 

обслуговування 114 км мереж вуличного освітлення. На даний час освітлюється 110 вулиць. На 

електроенергію для вуличного освітлення використано 552,7 тис.грн. та проведено електромонтажні 

роботи (заміна лічильників, їх ремонт і інші) на суму 17,5 тис. грн. 

За рахунок коштів передбачених на поточний ремонт дорожнього покриття проведено ремонт 

вулиць асфальтобетонною сумішшю на загальну суму 1961,2 тис.грн. в т.ч. вулиць Шевченка,  

Переяславська, Франка, Коцюбинського, пл. Привокзальна, вул. Довбуша, Січових Стрільців, 

Грушевського, Чайковського, Мазепи, Шухевича, Петлюри, Київська, Сніжна, Винниченка, 

Котляревського, Українська, Заньковецька, Січових Стрільців (встановлення 101 м/п бортового 

каменю). 

Загальна сума виконаних робіт по капітальному ремонту доріг та тротуарів міста складає 

6927,2 тис.грн. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць:  Франка;  Міцкевича; 

Моцарта; об’їздної дороги вул.Міцкевича-Миколайчука;  Трильовського; Українська;  Горбаша; 

перехрестя вул. Міцкевича – Січинського;  Трильовського; капітальний ремонт тротуарів бул. Лесі 

Українки; капітальний ремонт тротуарів вул. Січових Стрільців. 

За рахунок коштів передбачених на утримання засобів регулювання дорожнього руху 

проводиться технічне обслуговування 13 світлофорних об’єктів, нанесено 1624 м2 дорожньої розмітки, 

встановлено 33 дорожних знаків, відремонтовано та встановлено18 м/п пішохідного огородження. Всі 

ці роботи виконані на суму 649,3 тис.грн. 

З метою покращення обслуговування жителів міста автомобільним транспортом додатково 

введено в дію нові маршрути до садово-городніх масивів вулиць Косачівська та Пушкіна та 

продовжено схему руху маршрутного автобуса № 1 „Залізничний вокзал - с. Нижній Вербіж” до 

садово-городніх масивів „Сільмашівець” (с. Н. Вербіж). 

Автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб–підприємців міста у січні–грудні 

2015 року перевезено 40,9 тис. тонн вантажів, що на 7,7 % менше, ніж за аналогічний період  2014 

року вантажооборот становить 27,2 млн.ткм. В 2015 році перевезено 6028,1 тис.пасажирів, що на 7,5% 

менше ніж у 2014 році пасажиро потік становить 71,5 млн.пас.км.   

Будівельна діяльність  

            Обсяг виконаних будівельних робіт по місту за 12 місяців 2015 року становить 14,48 млн.грн., 

що на 2,6% більше проти відповідного періоду попереднього року. У структурі робіт за характером 

будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 57,0% 

від загального обсягу, з поточного та капітального ремонтів – відповідно 33,9% та 9,1%. Частка міста 

у загальнообласному обсязі будівельних робіт становить 1,1%.  
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У місті прийнято в експлуатацію 6 багатоквартирних будинків на 137 квартир та 65 

одноквартирних будинків загальною площею 27 тис.м2. Порівняно з відповідним періодом 

попереднього року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла зменшилась на 12,1%. Середній  

розмір помешкання склав 108 м2  проти 112 м2 по області. В 2015 році прийнято в 

експлуатацію стоматкабінет, спортивний клуб, виробничі та офісні приміщення, будівлі 

торговельні, кафе, ремонтну майстерню, СТО, складське приміщення, телекомунікаційну 

споруду, місцеві трубопроводи для транспортування газу. 

Житлово-комунальне господарство 

В 2015 році на потреби житлово-комунального господарства профінансовано з бюджетів 

різного рівня  31257,2 тис.грн, в тому числі на благоустрій міста 6755,7 тис.грн, з них на ремонт 

дорожнього покриття та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху 2610,5 тис.грн; 

видатки з фонду розвитку 17450,0 тис.грн, з фонду охорони навколишнього природного середовища 

3602,8 тис.грн, Програма «Безбар’єрна Коломия» - 40,0 тис.грн., погашення заборгованості минулих 

років 1721,3 тис.грн., видатки на ремонт доріг по КФК 170703 - 1687,3 тис. грн. 

В 2015 році з метою утримання об’єктів благоустрою за рахунок коштів виділених на 

утримання об’єктів благоустрою виконувались роботи по санітарній очистці, утриманню дорожньої 

мережі, обслуговуванню вуличного освітлення, озеленення міста, утримання міських кладовищ по 

вул. Довбуша, Карпатській та інші роботи. На дані потреби використано 2980,4 тис.грн. Щоденно 

проводилось прибирання близько 85,0 тис.м2. Почищено 715 дощезбірників мережі дощової 

каналізації. Почищено 425 м/п русел і 1300 м/п берегів малих річок міста. Ліквідовано 29 стихійних 

сміттєзвалищ об’ємом 204 м3. Вивезено і захоронено на полігоні твердих побутових відходів 2816 м3 

сміття. 

За кошти міського та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

закінчені роботи по відновленню благоустрою об’єкта «Реконструкція дощової каналізації по вул. 

Карпатській» на суму 42,6 тис.грн., (відновлено асфальтове дорожнє покриття довжиною – 204м/п). 

По програмі «Безбар’єрна Коломия» на пониження бортового каменю з метою 

безперешкодного з’їзду з тротуару на проїжджу частину виконані роботи на суму - 15,05 тис.грн. : 

вул. Петлюри – 1 шт., вул. Січових Стрільців – 2шт., пр. Чорновола – 2шт., вул. Драгоманова – 5 шт., 

родини Крушельницьких – 1шт.  

На поповнення статутних капіталів комунальних підприємств спрямовані кошти фонду 

розвитку в сумі 6378,5 тис.грн. На даний час комунальними підприємствами використано наступні 

кошти. 

КП «Коломияводоканал» - 3512,6 тис. грн. Проведено капітальний ремонт ділянки 

водопроводу по вул. Українській - Котляревського на суму 63,0тис.грн. протяжністю 261м/п, 

капітальний ремонт каналізаційної мережі та госпфекальної каналізації по вул. Сосюри, Пирогова 

протяжністю 649м/п на суму 851,8 тис.грн., проведено капітальний ремонт каналізаційної мережі по 

вул. Воскресінецькій протяжністю 72 м/п на суму 100,9 тис.грн, капітальний ремонт каналізаційної 

мережі по вул. Зарічній протяжністю 193м/п на суму 549,553 тис.грн, капітальний ремонт 

каналізаційної мережі по вул. Довбуша, Огієнка, Лотоцького протяжністю 388 м/п на суму 

440,128тис.грн, капітальний ремонт водопроводу і каналізації по вул. Чехова протяжністю 635 м/п на 

суму 426,5 тис.грн, капітальний ремонт 9 водопровідно-каналізаційних колодязів з встановленням 

люків на суму 26,6 тис.грн, а також спрямовано 450,0 тис.грн. на погашення кредиту Світового банку 

«Реконструкції і розвитку». Проведено капітальний ремонт водопроводу по вул. Верещинського на 

149,1 тис.грн. 101 м/п., капітальний ремонт водопроводу136 м/п та каналізаційної мережі на суму 

455,0 тис.грн. по вул.Філатова. 

 КП «Житлоінфоцентр» за одержані 1731,9 тис.грн. на поповнення статутного капіталу 

замінено вхідні двері у під’їзди житлових будинків на суму 83,8 тис.грн., проведено демонтаж діючих 

теплокамер на суму 46,7 тис.грн., капітальний ремонт підвальних розгалужень за адресою Бандери, 7 

на суму 3,8тис.грн., проведено капітальний ремонт квартири №1 по вул. Гетьманська,11А на суму 

100,2 тис.грн, проведено капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків на суму 

6,7 тис.грн, проведено капітальний ремонт, в тому числі експертне обстеження ліфтів, використано 

коштів на суму 125,0 тис. грн. Проведено капітальний ремонт даху будинку 68 на вулиці І.Франка 

(після пожежі) на суму 195,439 тис. грн., проводиться реконструкція нежитлового приміщення по вул. 

Богуна, 18 під квартири, використано 10,3 тис.грн. Проведено капітальний ремонт мякої покрівлі 

будинків на суму 427,9тис.грн., виготовлено кошторис і проведено експертизу кошторису на 

капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку по вул. Леонтовича, 26 а на суму 4,3 тис.грн.,  
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проведено роботи по капітальному ремонту вул. Лисенка і вул. Леонтовича з підїздними шляхами до 

житлових будинків на суму 616,9 тис.грн., капітальний ремонт системи газопостачання буд. 

Леонтовича, 18 та Мазепи, 270 (аванс) на 110,9 тис.грн.  

КП «Коломийська міська ритуальна служба» за кошти статутного капіталу і залишків 

коштів за 2014 рік придбали навісне обладнання для трактора, а саме передній відвал, причіпний 

піскорозкидувач та причіпний киркувальник вартістю 176,8 тис.грн.  

КП «Коломийська муніципальна дружина» одержало на поповнення статутного капіталу 

300,019 тис.грн. За ці кошти придбано паркомат та необхідне обладнання для встановлення 

автоматичного виїзду та в'їзду на пл. Привокзальну. 

 КП «Коломиятеплоенергія» на поповнення статутного капіталу одержано 502,2 тис.грн., за 

які виготовлена проектно-технічна документація на переобладнання котельні по бул. Л.Українки під 

альтернативні види опалення та оплачено кошти за котел на альтернативних видах палива проведено 

реконструкцію котельні по вул. Лисенка, 18А в сумі 438,6 тис.грн. Придбано дизельний генератор на 

суму 62,0 тис.грн.  

 КП «Полігон Екологія» одержані кошти в сумі 153,0 тис.грн., використало на ремонт 

автогрейдера 108,0 тис.грн., на придбання 2 мотокос на суму 20,0тис.грн.,  на придбання 

електропанелей для обігріву адмінприміщення на суму 23,5 тис.грн. та проведення капремонту 

причепа трактора на суму 1,5 тис.грн. 

У 2015 році завершено реалізацію інвестиційного проекту за співфінансування Європейського 

Союзу в рамках Програми транскордонного співробітництва “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

на 2007-2013 роки”, а саме: “Управління відходами, що біологічно розкладаються в містах Бая-Маре 

(Румунія), Івано-Франківську та Коломиї (Україна)”.  

Упродовж січня–листопадая 2015 року населенням м. Коломиї сплачено за житлово-комунальні 

послуги 57,0 млн.грн., що на 7,1% більше від нарахованих за цей період сум. Заборгованість 

населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2015 року відсутня, загальна 

сума переплати становила 18,48 млн.грн.  

У січні – листопаді 2015 року за субсидіями звернулось 8295 домогосподарств призначено 

субсидії 7748 домогосподарствам (93,4%),  загальна сума призначених субсидій становить 2865,69 

тис.грн.  Середній розмір призначених субсидій становить 1128,7 грн.   

Забезпечення умов для соціально-економічного розвитку району 

Бюджетна політика 

Фактичні надходження до міського  бюджету по доходах загального фонду з врахуванням 

трансфертів за січень-грудень 2015 року в цілому склали 286074,5 тис. грн., в т. ч. сума отриманих 

трансфертів з Державного бюджету становить: дотацій – 14481,7 тис. грн.; субвенцій – 189005,4 тис. 

грн. 

 Сума фактичних надходжень доходів загального фонду без врахування трансфертів складає 

82587,4 тис. грн., при плані 80603,1 тис. грн., що складає 102,5 відсотки в тому числі: 

- податку на доходи фізичних осіб – 39124,8 тис. грн.; 

- податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 213,7 тис. 

грн.; 

- рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 

значення  114,3 тис. грн.; 

- акцизного податку – 13538,2 тис. грн. 

- місцевих податків і зборів – 24211,3 тис. грн., в т. ч.: 

- податку на нерухоме майно –  1225,0тис. грн.; 

- плати за землю – 8431,4 тис. грн.; 

- транспортний податок з юридичних  та фізичних осіб – 635,5 тис. грн.; 

- збір за місця для паркування транспортних засобів – 150,9 тис. грн.; 

- туристичний збір – 11,2 тис. грн.; 

- єдиного податку – 13819,6 тис. грн.; 

- екологічного податку – 79,0 тис. грн.; 

- плати за надання інших адміністративних послуг – 2896,2 тис. грн.; 

- державного мита – 2033,2 тис. грн. 

 До доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів) бюджету за січень - 

грудень  надійшло – 17806,9  тис. грн., із них: 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1105,0 тис. 

грн.; 
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- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  - 10811,4 тис. грн.; 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування 

земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній власності – 68,1 тис. грн.; 

- власних надходжень бюджетних установ – 5616,7 тис. грн.; 

- коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста – 204,7 тис. грн. 

Податкова політика. 

Протягом січня-грудня 2015 року до бюджетів усіх рівнів забезпечено податкове надходження в 

сумі 149.1 млн.грн. податків і зборів, що на 53,8 млн.грн. більше аналогічного періоду минулого року. 

До державного бюджету зібрано 71,8 млн.грн, що на 36,5 млн. грн. більше аналогічного періоду 

минулого року. 

До місцевого бюджету мобілізовано 77,3 млн.грн. податкових платежів, виконання бюджетних 

призначень складає 102,0 відс., у порівнянні з минулим періодом податкові надходження зросли на 

18,6 млн.грн. Основними джерелами наповнення є податок на доходи фізичних осіб (39,1 млн.грн.), 

плата за землю (8,4 млн.грн.), єдиний податок (13,8 млн.грн.). 

Одним із основних напрямків роботи Коломийської ОДПІ є вжиття заходів щодо скорочення 

податкового боргу до місцевих бюджетів. У 2015 році підготовлено 13 позовних заяв до суду на 

загальну суму податкового боргу 2418,6 тис.грн. Отримано 13 постанов суду на загальну 1239,2 

тис.грн.,у звітному періоді надіслано 24 інкасових доручень до банку на суму 2196,7 тис.грн. Стягнуто 

за рахунок проведеної роботи до зведеного бюджету 1311,7 тис.грн. 

Станом на 01.01.2016 року заборгованість по комунальних підприємствах складає 348,0 тис.грн. 

в тому числі КП”Теплоенерго – 3” – 298,1 тис.грн. (проходить процедура банкрутства), КДКВП”Прут 

– меблі” – 6,1 тис.грн. (ліквідація підприємства), ФСТ”Україна” – 2,0 тис.грн., КП”Енерготеплосервіс” 

– 16,2 тис.грн. (ліквідація підприємства). 

В 2015 році на високому рівні було проведено програму декларування громадянами своїх 

доходів та майнового стану проводилась за 2014 рік, громадянами подано 674 обов’язкових 

декларацій, сума задекларованих доходу становить 27,8 млн.грн., сума податку з доходів   фізичних 

осіб становить 1,33 млн.грн. 

 Інвестиційна  діяльність  

Станом на 1 жовтня 2015 року в економіку міста Коломиї іноземними інвесторами з 14 країн 

світу вкладено 16,88 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Нестабільна 

економічна і політична  ситуація в державі, постійні курсові коливання призвели до того,  що 

відбувається відтік іноземних інвестицій в державі, області це спостерігається і в місті. Станом на 

01.10.2015 року  зменшення капіталу в порівнянні з початком року становить 1,31 млн.дол. 

Основними країнами-інвесторами виступили Велика Британія та Нідерланди, якими залучено 84,7% 

іноземного капіталу в місті. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є підприємства 

промисловості, в які спрямовано 85,7% іноземного капіталу. Частка прямих іноземних інвестицій 

міста у загальнообласному обсязі становить 2%. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів 

залишаються підприємства промисловості, в які спрямовано 75,6 відсотків  іноземного капіталу. Серед 

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

іноземних інвестицій Коломиї  у загальнообласному обсязі становить 2,0 відсотки.   

           За   9 місяців    2015  року  експорт товарів  склав 5715,0 тис. дол. США і  до  аналогічного 

періоду    2014 року   становив   94,3 відс., імпорт – 6251,7 тис. дол. США або  84,5 відс.   

В 2015 році завершено реалізацію двох інвестиційних проектів за співфінансування 

Європейського Союзу в рамках Програм транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна 

на 2007-2013 роки”, а саме: “Східноєвропейські перлини: створення та просування продуктів 

міського культурного туризму в транскордонному просторі”. За результатами реалізації даного 

проекту на території міста виготовлено та встановлено 38 пояснюючих та інформаційних 

покажчиків, здійснено запис аудіо-туру на п'яти мовах (англійська, німецька, польська, українська, 

російська), що передбачає здійснення самостійної пішохідної мандрівки без гіда з 

прослуховуванням цікавої аудіо-екскурсії через портативний медіа-пристрій у супроводі детальної 

карти,  виготовлено туристичний путівник  та спільну промоційну брошуру.   

 З метою підвищення якості життя мешканців шляхом реалізації сучасної і ефективної 

системи утилізації біовідходів на території міста впроваджувався інвестиційний проект 

“Управління відходами, що біологічно розкладаються в містах Бая-Маре (Румунія), Івано-

Франківську та Коломиї (Україна)” (Програма транскордонного співробітництва «Угорщина- 
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Словаччина-Румунія-Україна на 2007-2013 роки»). В процесі впровадження придбано трактор в 

комплекті з багатофункціональним челюсним ковшем та дробилкою для дерев'яних відходів,  

підготовлено  майданчик, на якому здійснюється процес утилізації біовідходів. Отриманий 

компост, в основному, передбачається використовувати для озеленення території міста.   

В рамках реалізації Проекту Українсько-Німецького співробітництва GІZ“Енергоефективність 

у громадах” запроваджено інформаційну систему енергомоніторингу у будівлях бюджетних установ 

для здійснення щоденного моніторингу, проведено навчання для осіб, відповідальних за дану ділянку 

роботи. 

Відповідно до Меморандуму щодо співпраці із Проектом у сфері залучення кредитних ліній 

для реалізації енергоефективних проектів, у грудні 2015 року підписаний кредитний договір із 

Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) щодо реалізації на території міста 

проекту “Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м.Коломия шляхом технічного 

переоснащення світильників на основі LED технологій” (загальна вартість якого становить 3 917, 

210 тис. грн.).  

В рамках реалізації на території міста спільного проекту Європейського Союзу та Програми 

Розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” відібрано для участі 10 ОСББ міста, з 

яких 9 - уклали угоду про надання мікрогранту між ПРООН та ОСББ. Разом з тим, у реалізації 

Проекту МРГ-III приймають участь два соціальні об'єкти міста, зокрема Громадська організація 

“Батьківська рада ЗОШ №6” та Громадська організація “Батьківський комітет Коломийської ЗОШ I-

III ступенів №8”. Бюджет Проекту МРГ для м.Коломиї у 2015 році становив 3 380,716 тис.грн., в 

тому внесок ПРООН — 1 827,345 грн., ОСББ та громадських організацій — 1770,076 грн., 

бюджетне співфінансування - 1376,295 тис.грн. 

У травні 2015 року подано документи для участі у конкурсному відборі міст-партнерів 

Проекту „Партнерство для розвитку міст”, який впроваджується Федерацією канадських 

муніципалітетів за фінансової підтримки  Уряду  Канади. За результатами конкурсного 

відбору місто Коломия 18 грудня 2015 року підписало меморандум про співпрацю щодо 

реалізації проекту. Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в 

Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення 

економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері 

демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого 

середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та 

інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. 
Споживчий  ринок 

Торговельне обслуговування населення в міста здійснюється  через мережу роздрібної 

торгівлі та ресторанного господарства юридичних та фізичних осіб (430 магазинів, 120 закладів 

ресторанного господарства усіх форм власності).  Основним чинником падіння роздрібного 

товарообороту є різке скорочення споживчого попиту внаслідок значного зниження реальних доходів 

населення (купівельної спроможності), враховуючи, що індекс споживчих цін за січень-грудень 2015 

року по м.Коломиї становить 143,4%. Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–

підприємців та мережу ринків м.Коломиї у січні–вересні 2015 року населенню реалізовано товарів 

на  2,2 млрд.грн., що у фактичних цінах на 26,9% більше обсягу відповідного періоду 2014 року, а 

у порівнянних цінах  (враховуючи індекс споживчих цін) – на 11,9% менше. Оборот роздрібної 

торгівлі у розрахунку на одну особу склав 36109 грн., що відповідає першому місцю серед міст 

обласного значення та районів області. Майже чверть загального обороту забезпечили 

підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких за січень–вересень 2015 року продано 

товарів  на 539,9 млн.грн., що у фактичних цінах становить 132,1%, у порівнянних – 90,2% обсягу 

відповідного періоду минулого року.  

 Зменшення роздрібного товарообороту відбувається і за рахунок зростання тарифів на 

енергоносії та посилення податкового навантаження на торгівельну мережу, що призводить до 

закриття магазинів, зокрема гастроному “Галичанка” (за адресою: м.Коломия, вул.С.Бандери, 38), 

оборот якого займав левову частку.    

Впродовж січня - грудня 2015 року на території  міста відкрито:  

       - продуктовий магазин «Бараболька» ФОП Прокопів І.В., м.Коломия, вул.С.Стрільців, 39 

       - відділ продовольчих товарів в Гіпермаркеті «Епіцентр К», м.Коломия, вул.Карпатська, 184. 

 

 



 

 

12 
 

Коломийською міською радою забезпечено щоденно та щодекадне проведення  моніторингу 

рівня цін на основні групи продовольчих товарів у підприємствах роздрібної торгівлі та  щомісячний  

аналіз   рівня закупівельних цін на продукти харчування, які закуповують бюджетні  установи міста. 

Розвиток  підприємництва 

Одним з стратегічних напрямів забезпечення сталого економічного розвитку, що 

підтверджується світовою практикою, є розвиток малого  підприємництва - найбільш мобільного, 

конкурентоспроможного сегменту економіки будь-якої держави. Мале підприємництво виконує ряд 

важливих економічних та соціальних функцій, дозволяючи ефективно вирішувати завдання 

виробничого, наукового та господарського характеру.  Програма розвитку малого підприємництва в 

місті Коломиї на 2015-2016 роки визначає комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих 

умов для розвитку малого підприємництва в місті, об’єднання інтересів міської влади та бізнесу щодо 

реалізації суспільно важливих проектів.  

Для вдосконалення правового регулювання господарських відносин та недопущення 

прийняття економічно недоцільних та неефективних законодавчих документів місцевого значення 

протягом 2015 року прийнято 6 регуляторних актів, розроблених у відповідності до вимог Закону 

України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та 

затверджених рішеннями міської ради та її виконавчим комітетом. 

Для популяризації бізнесової діяльності та обговорення проблемних питань, які стоять на її 

перешкоді, проводились зустрічі з підприємцями та представниками їх об’єднань. Актуальні питання 

роботи підприємницького середовища міста в галузях транспорту, будівництва, торгівлі, побуту та 

ресторанного господарстваобговорюються на засіданнях з представниками галузевих рад.  

В місті здійснює свою діяльність Фонд підтримки підприємництва “Коломийський бізнес-

центр”.  Завдяки реалізації проекту за фінансуванням Європейської комісії “Створення партнерських 

центрів першого контакту в Україні”, в місті на базі Коломийського бізнес-центру створено центр 

залучення інвестицій. Під час діяльності за проектом було сформовано групу менеджерів з 5-осіб, які 

пройшли навчання та 2 менеджера, які працюють в Центрах Першого Контакту. З метою 

ознайомлення зі специфікою діяльності аналогічних центрів на території Словаччини  було здійснено 

навчальний візит (study – tour ) для 5 менеджерів до (Словаччина), де вивчено досвід 6 подібних 

центрів підтримки МСБ в Кошицькому та Пряшівському краї. Відбулися 3 триденні тренінги для 

менеджерів «Центрів Першого Контакту», що надаватимуть послуги для підтримки малого та 

середнього бізнесу на території прикордонних областей Словаччини і України (2 – у м.Коломиї 

(Івано-Франківська обл.) та 1 – в м.Іршаві (Закарпатська обл.)), відбулися 4 бізнес-зустрічі між 

підприємцями Словаччини та України. З них: у сфері сільського господарства – 1, деревообробка - 2, 

виробництво будівельних матеріалів – 1. 

З метою створення доступних та зручних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів 

громадян, фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг на території міста 

функціонує Центр надання адміністративних послуг Коломийської міської ради. Станом на 01.01.2016 

року Центр надає 53 адміністративні послуги. Протягом 2015 року зафіксовано 4878 звернень щодо 

отримання адміністративної послуги, з яких 4809 — виконано, 18 — зняті з розгляду за бажанням 

заявника та 51 — у процесі виконання. Придбано та встановлено програмне забезпечення для ЦНАП 

на суму 35,0 тис.грн. 

 Розвиток туризму. 

Коломия має один з найбільших в Івано-Франківській області історико-культурний, а отже 

туристичний потенціал. Для надання послуг туристам в місті функціонує 7 готелів, 7 сімейних 

пансіонатів та 1 хостел, 17 туристичних агенств. 

З метою ведення моніторингу туристичних потоків та вивчення зацікавленості містом, 

музеями щомісячно подається інформація щодо стану проходження туристичного сезону. За даними 

музеїв в середньому в місяць місто відвідує 15,0 тис. внутрішніх туристів, 500 - 600 іноземних 

туристів, найбільша кількість з яких прибуває автомобільним транспортом (90%). 

Протягом 2014 - 2015 років в місті реалізовувався проект  “Східноєвропейські перлини: 

створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі” в 

рамках Програми транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки”. 

За результатами реалізації даного проекту на території міста виготовлено та встановлено 38 

пояснюючих та інформаційних покажчиків, здійснено запис аудіо-туру на п'яти мовах (англійська, 

німецька, польська, українська, російська), що передбачає здійснення самостійної пішохідної 

мандрівки без гіда з прослуховуванням цікавої аудіо-екскурсії через портативний медіа-пристрій у 

супроводі детальної карти,  виготовлено туристичний путівник  та спільну промоційну брошуру.  
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Розвиток гуманітарної та соціальної сфери 

Ринок праці та зайнятість населення  

На виконання Програми зайнятості населення міста Коломиї протягом звітного періоду 

центром зайнятості проводилась відповідна робота щодо сприяння зайнятості населення, яка 

спрямована на працевлаштування незайнятих громадян, зокрема, соціально незахищених громадян, 

що не можуть на рівні конкурувати на ринку праці.  

Чисельність незайнятих громадян міста, що звернулась за послугами до Коломийського 

центру зайнятості з початку 2015 року складає 13474 особи. Станом на 01.01.2016 року в центрі 

зайнятості перебувають на обліку безробітних    громадян   -  800   мешканців   міста.  Рівень 

зареєстрованого безробіття на 01.01.2016 року по  місту становить 2,02 % . 

 З числа осіб, що звернулися до центру зайнятості,  працевлаштовано  від початку року 5282 

особи з числа безробітних, незважаючи на складний фінансово-економічний стан підприємств і 

організацій. 

 Для забезпечення зайнятості населення від початку 2015 року спеціалістами служби  

зайнятості проведено ряд заходів, зокрема, 44  cемінари з роботодавцями міста і району, 2 

конференції, 5 круглих столів з роботодавцями, 43 міні-ярмарки вакансій, 3 ярмарки  вакансій. В 

даних заходах взяли участь 1088 роботодавців. 

Молодіжна та сімейна політика.  

 Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є робота з молоддю, захист їх прав та 

інтересів. З метою національно-патріотичного виховання молоді відділом у справах молоді та спорту 

проведено ряд заходів: вшанування пам’яті жертв Голодомору; «Живий ланцюг єдності» з нагоди 

відзначення Дня Соборності України (взяли участь понад 1000 коломиян); година реквієм „Пам’ятай 

про Крути”, благодійний весняний ярмарок на якому зібрано 4,0 тис.грн., зібрані кошти передано 

пораненому в зоні АТО коломиянину М.Капланчуку та 128 бригаді для придбання автомобіля 

швидкої допомоги.  

26 березня 2015 року на базі Коломийського економіко-правового коледжу відбувся ІІІ 

зональний етап обласного інтелектуального турніру серед молоді з гри «Що? Де? Коли?», 

організований управлінням молоді і спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.  В 

турнірі взяли участь представники молодіжних громадських організацій, органів молодіжного 

студентського самоврядування, учні та студенти навчальних закладів всіх рівнів акредитації віком до 

28 років з м.Коломиї, м.Яремче, Косівського, Снятинського та Коломийського районів. Перемогу в 

турнірі здобула команда м. Коломиї - «КЕПК».  

Протягом травня 2015 року під керівництвом відділу у справах молоді та спорту Коломийської 

міської ради в м.Коломиї проходила акція “Чисте довкілля”, в рамках Всеукраїнської акції 

“Відповідальність починається з мене”. В ході акції було прибрано багато територій міста: парки, 

сквери, міське озеро. Також в рамках місячника “Спорт для всіх — спільна турбота” було прибрано 

території дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивні майданчики та стадіони. 

 При міській раді діє школа Молодого українського патріота, заняття в якій відвідують 

коломийські учні та студенти. Також молодь завжди долучається до відзначення державних та 

національних свят. 

Фізична культура і спорт 

Робота спортивних організацій міста разом з відділом у справах молоді та спорту міської ради 

спрямовувалась на реалізацію закону «Про фізичну культуру і спорт», виконання програми розвитку 

фізичної культури та спорту та рішень і розпоряджень головного управління спорту ОДА і міської 

ради 

Впродовж 2015 року у місті проведено ряд змагань Всеукраїнського рівня (з футболу, легкої 

атлетики, боксу), міжнародного рівня (вільна боротьба, бокс). Також проведено чемпіонати України 

(пауерліфтинг, важка атлетика) та ряд змагань обласного значення з таких видів спорту: пауерліфтинг, 

баскетбол, вільна боротьба, легка атлетика, важка атлетика, бокс, теніс. 

Для задоволення потреб населення в місті функціонують: 1 стадіон, 19 спортивних залів, 9 

приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 15 спортивних майданчиків, 7 майданчиків з 

тренажерним обладнанням .  

У мікрорайонах міста функціонують 3 антивандальних тренажерних майданчики,7 дитячих 

майданчиків. 

Впродовж 2015 року спортивними школами міста за звітний рік підготовлено понад 40 призерів 

України, 6 призерів Європи, 1 призер світу та 70 чемпіонів області, 17 кандидатів у майстри спорту 

України з неолімпійських видів спорту (кікбоксинг – 8 ос., пауерліфтинг – 9 ос.). Кількість  
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підготовлених спортсменів олімпійських видів спорту, яким протягом звітного року присвоєно звання 

кандидата у майстри спорту України: 5 ос. (спортивна гімнастика – 1 ос., бокс – 2 ос., важка атлетика 

– 2 ос.), звання майстра спорту України: 3 ос. (спортивна гімнастика – 1 ос., бокс – 1 ос., важка 

атлетика – 1 ос.). 

 Оплата праці  

Середньомісячна заробітна плата  1-го працюючого  за 9 місяців    2015 року становила 2839 

грн.  (87,0 % до області, в середньому по  обл. 3263 грн.) і в  порівнянні з  аналогічним показником  

2014 року  зросла на 13,1 %, або 372 грн.   Зростання  заробітної плати відбулось у переважній 

більшості видів економічної діяльності. Більш  швидкими темпами зростала заробітна плата в 

промисловості, колективних, громадських та особистих послугах. Найбільш високооплачуваними у 

місті були працівники фінансових установ, залізничного транспорту. Розмір оплати праці у цих видах 

економічної діяльності перевищив середній по економіці в 1,1-1,5 рази. Значно нижче, як і раніше, 

оплачувалась праця працівників будівельних організацій, торгівлі, готельного господарства,  в 

наземному транспорті. 

 Станом на 01.01.2016 року має місце зменшення  заборгованості  із виплати заробітної плати, 

яка становить 359,4 тис.грн. Відносно початку року вона зменшилась на 487,4 тис.грн. В цілому борг 

економічно активних підприємств становить 348,5 тис.грн. (97,0 відс.) (в  тому числі КЕЗ ПРУТ – 

320,4 тис.грн., ПАТ „Прикарпаття” – 28,1 тис.грн.), підприємств-банкрутів 10,9 тис.грн. (3,5 відс.). 

Погашення заборгованості відбулось за рахунок завершення ліквідаційної процедури АТ”Колопапір” 

та повного погашення боргів по заробітній платі та перед кредиторами.  

За період січень-грудень 2015 року на економічно активних підприємствах борг по заробітній 

платі зростає, так як: КЕЗ «Прут» питання з приватизацією підприємства не вирішується, виробничу 

діяльність не відновлено, але нараховується зарплата охоронцям, що і дає збільшення боргу по 

заробітній платі; ПАТ «Прикарпаття» на даний час проводяться ремонтні роботи, виробнича 

діяльність не відновлена, поточна заробітна плата виплачується, а от погасити борг по зарплаті, зі слів 

керівника, немає можливості так як 2 з 5 працівників підприємства і надалі відмовляються отримати 

зарплату через банківські установи, а касира на підприємстві немає. 

Впродовж поточного року проведено 5 засідань робочих груп з питань виплати заробітної 

плати та зайнятості населення, на яких прийнято рішення заслухати звіти керівників підприємств, які 

згідно поданих звітів недотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці.  

За звітний період заслухано звіти 4 керівників підприємств, які надали пояснення причин 

недотримання мінімального рівня заробітної плати. Всі інформації прийнято до уваги.  

Основною причиною нарахування заробітної плати нижче мінімального рівня це те, що 

працівники відпрацювали неповний робочий місяць. 

За 2015 рік зареєстровано 23 колективних договорів та змін і доповнень до них. 

Соціальний захист населення 

У відділі персоніфікованого обліку одержувачів пільг перебуває на обліку – 10617 осіб, які 

користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку. За рахунок 

субвенції з державного бюджету профінансовано 10085,9 тис.грн. За рахунок коштів місцевого 

бюджету надавалися пільги окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг і 

послуг зв’язку.  

Відповідно   до   рішення   міської    ради від 27.01.2015р. №2024-49/2015 

«Про надання пільг у 2015 році»  зменшено розмір плати за житлово-комунальні послуги: для 

інвалідів І-ої групи по зору – на 100 відсотків; для інвалідів ІІ-ої групи по зору – на 40 відсотків; 

громадянам, реабілітованим згідно ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій 

на Україні» - на 25 відсотків; ветеранам ОУН-УПА (інвалідам - 100 відсотків, учасника бойових дій - 

75 відсотків,); вдовам ОУН-УПА – на 50 відсотків; почесним громадянам м. Коломиї - на 50 відсотків; 

вдові загиблого ветерана війни (афганця) – на 100 відсотків; пораненим громадянам, які приймали 

участь в АТО - на 100 відсотків. 

За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано 541,2 тис.грн на відшкодування 

наданих пільг. 

Щомісячно проводиться електронний обмін між 26 організаціями надавачами послуг та 

відділом персоніфікованого обліку отримувачів пільг, із 21-ною організацією забезпечено 100 

відсотковий електронний обмін. На даний час проводиться робота по забезпеченню повного 

електронного обміну з усіма організаціями – надавачами послуг. 

У 2015 році внесено зміни  до Програми щодо посилення соціального захисту населення м. 

Коломиї на 2013-2015 роки. Відповідно до внесених змін передбачено надання щомісячної виплати  
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батькам загиблого Героя України (6,0тис.грн), одноразової грошової допомоги особам, які брали  

участь в зоні АТО (200,0тис.грн), матеріальної допомоги сім’ям загиблих в АТО на встановлення 

надгробних пам’ятників (220,0тис.грн), надання матеріальної допомоги для придбання твердого 

палива учасникам АТО (40,0тис.грн). 

Всього на виконання даної Програми передбачено 1528,48тис.грн. 

На виконання Методичних рекомендацій щодо використання бюджетних коштів у 2013-2016 

роках для виплати надбавки до пенсії ветеранам національно-визвольних змагань управлінням праці 

та соціального захисту населення міської ради ветеранам ОУН-УПА, які проживають в м.Коломиї 

щомісячно проводиться виплата в розмірі 500 гривень. 

Сума виплати відповідно до рішення обласної ради від 07.09.2012р. №616-17/2012 «Про 

соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів національно-визвольних змагань, які 

проживають на території області» становить 250 гривень з міського бюджету, та 250 гривень з 

обласного бюджету. 

В 2015 році надано  одноразову грошову допомогу  на загальну суму 931,28 тис.грн, з них: на 

оперативне втручання – 208,66тис.грн; для виплати допомоги на поховання – 144,71тис.грн; для 

лікування – 347,91тис.грн; до річниці виведення військ з Афганістану – 10,0тис.грн; одноразова 

грошова допомога особам, які брали  участь в зоні АТО –200тис.грн; матеріальна допомога сім’ям 

загиблих в АТО – 20,0тис.грн. 

Для фінансової підтримки місцевих громадських організацій ветеранів війни з міського 

бюджету у 2015 році виділено 48,1 тис. грн: Коломийській міськрайонній організації ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 30,0 тис. грн. ;Коломийській міськрайонній організації 

Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих – 5,0 тис.грн.; Коломийській міській 

організації ветеранів - 3тис.грн.;  Коломийському відділенню Всеукраїнського об’єднання  ветеранів – 

2,1 тис.грн;  Коломийській міськрайонній станиці братства ОУН-УПА – 8,0 тис.грн.  

На обліку перебувають 5230 осіб, яким призначено державну допомогу  малозабезпеченим 

сім’ям та сім’ям з дітьми, державну соціальну допомогу по інвалідності, а саме: одноразова допомога 

при народженні дитини – 1935 осі; допомога у зв’язку з вагітністю і пологами – 234осіб; допомога по 

догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку – 264 осіб; допомога на дітей, які перебувають 

під опікою або проживають в прийомних сім’ях – 30 осіб; допомога на дітей одиноким матерям –626 

осіб; допомога малозабезпеченим сім’ям – 1407 осіб; допомога особам, які здійснюють догляд за 

інвалідами І,ІІ груп внаслідок психічного розладу – 55 осіб; державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства та дітям інвалідам – 685 осіб; державна соціальна допомога особам, які не мають права на 

пенсію–134 чол. 

 За рахунок коштів Пенсійного фонду України проводиться виплата компенсації особам, які 

здійснюють догляд за перестарілими особами або інвалідами І групи. На обліку перебувають 494 

одержувачів даного виду компенсацій. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України  від 01.10.2014р № 505 «Про надання щомісячної 

адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово - комунальних послуг» виплачено грошової допомоги на загальну суму 927,98 тис.грн.  

Одноразова грошова допомога постраждалим особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок чого особа частково або повністю не 

має здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте життя та брати участь у 

суспільному житті надана 6 особам на загальну суму 10611,00грн. 

З 1 травня 2015 року житлові субсидії для населення призначаються за спрощеним порядком 

відповідно до постанови Кабінету Мністрів України від 28.02.2015 р. №106 «Про удосконалення 

порядку надання житлових субсидій»: кількість сімей, які звернулися за призначенням субсидій 

(вперше) – 4489; кількість субсидій перерахованих автоматично ( призначені до 01.04.2015 року) – 

5506; кількість сімей, яким призначено житлову субсидію – 9238. 

Протягом 2015  року забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 81 особу. 

Виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування 36-ти особам.  Надано 73 

технічних засобів реабілітації  для інвалідів. 

На обліку в управлінні  перебуває 301 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи з них: віднесено до 1 категорії - 79 осіб., до 2 категорії – 104 особи., до 3 категорії – 57 

осіб., а також 59 потерпілих дітей, з них одна – дітина-інвалід. 

  Спеціалістами відділу контролю за правильністю призначення і виплати пенсій забезпечено 

100 відсоткову перевірку пенсійних справ по яких винесено рішення про призначення та перерахунок  
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розміру пенсій. Проводиться перевірка правильності виплати допомоги на поховання та 

недоотриманої пенсії, правильність виплати пенсій підопічним будинків-інтернатів. Перевірено 3765 

пенсійну справу. 

Пенсійне забезпечення 

           Станом на 01.01.2016 в управлінні пенсійного фонду на обліку перебувають 40392 

одержувачів пенсій. Середній розмір пенсійної виплати становить 1380,73 грн. Впродовж  2015 року 

розглянуто та призначено пенсії по  1719 пенсійних справах, проведено  2494  перерахунків пенсій. 

 За січень - грудень 2015 року до бюджету Фонду надійшло  4,03 млн.грн., що більше 

планового показника на 822,2 тис.грн. або 125,6 відсотків. В порівнянні з 2014 роком  надходження 

власних коштів збільшились на 1345,5 тис.грн.,  приріст склав 50,1 відсотки.  

У порівнянні з 01.01.2015 роком  борг по страхових внесках до Фонду платників міста 

зменшився на суму 806,0 тис.грн.  Станом на 01.01.2016 заборгованість платників міста становить 1,5 

млн. грн., або 67,1 відсотків  до загальної суми боргу і зменшилась в порівнянні з початком року на 

133,3 тис.грн. 

Протягом 2015 року управлінням подано 80 позовів по стягненню заборгованості з 

відшкодування пільгових пенсій на загальну суму 1041,1 тис.грн. в тому числі по платниках міста 35 

позовів на суму 695,7 тис.грн. На примусовому виконанні у відділу ДВС Коломийського 

міськрайонного управління юстиції по платниках міста перебуває вимог по сплаті боргу та виконавчі 

листи суду щодо стягнення сум заборгованості по страхових внесках та пільгових пенсіях на загальну 

суму 1141,2 тис.грн. Всього надходжень від вжитих заходів ДВС  складає по платниках міста 930,8 

тис.грн.   

Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека 

За кошти міського і обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища 

закінчені роботи по відновленню благоустрою об’єкта «Реконструкція дощової каналізації по вул. 

Карпатській» на що затрачено 42,571 тис.грн. За кошти обласного фонду проведено роботи по 

будівництву госпфекальної каналізації від вул. Слобідської до вул. З.Човгана та  від 

вул.Достоєвського до вул.Довбуша, від вул.Трильовського до вул.Довбуша на дані потреби витрачено 

3499,5 тис.грн. Очищено русла річок на суму 30,8 тис.грн.  

Територіальний розвиток 

Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад 

 Відповідно до Закону України „Про добровільне об”єднання територіальних громад”  

прийняли рішення шодо об”єднання з центром в м.Коломиї 5 сільських громад (с.Шепаріві, 

с.Товмачик, с.Іванівці, с.Дебеславці (Коломийського району) та с.Саджавка (Надвірнянського 

району)). 
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3.1. Освіта 

 
          В місті Коломиї працюють 12 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 6651 

учень. Серед загальноосвітніх навчальних закладів - одна гімназія, один навчально-виховний 

комплекс І ступеня, один навчально – виховний комплекс   «школа-природничо-математичний ліцей», 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови (№1). Дошкільною освітою в місті у 

2015 році було охоплено 2630 дітей.  Відсоток охоплення дітей віком від 2 до 6 років дошкільними 

навчальними закладами становить 95%. В гуртках позашкільних навчальних закладів та спортивних 

секціях ДЮСШ займалося 2047 учнів, що становить 30,7% від усіх учнів шкіл. 

 Впродовж минулого року управління освіти працювало над підвищенням рівня знань 

школярів, вихованням національно-свідомого, всесторонньо розвинутого підростаючого покоління. 

Для досягнення цих цілей були створені належні умови для навчання і виховання школярів та 

вихованців дошкільних навчальних закладів. 

Одним із завдань сучасної школи - є  сприяння гармонійному розвитку особистості, пошуку, 

підтримці та стимуляції обдарованих дітей. Важливим напрямом роботи освітньої галузі міста в 2014-

2015 н.р. була робота з обдарованими дітьми, яка спрямована на реалізацію Підпрограми « Обдаровані 

діти» Програми розвитку освіти м. Коломиї на 2006-2015 роки. З метою виявлення та відбору здібних 

дітей проводяться різноманітні конкурси, олімпіади та інші інтелектуальні змагання  

Особливе місце у цьому процесі належить Всеукраїнським учнівським олімпіадам, які 

забезпечують можливість створення  свого майбутнього власними силами.   

    Щороку учні 7-11 класів загальноосвітніх закладів міста беруть участь і виборюють призові 

місця на ІІІ обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Про це свідчить 

динаміка участі школярів у ІІІ етапі  та результативність олімпіадних випробувань. Всього у 2014-

2015 навчальному році в обласних олімпіадах ( ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад) взяло 

участь 89 учнів та здобули 53 призових місця, що становить 60% від загальної кількості учасників, з 

них 5 учнів здобули по 2-3 перемоги. 

 В 2014  - 2015 навчальному році на ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах учні м. 

Коломиї вибороли 2 призових місця: Огороднік Назарій, учень 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст.№4 зайняв І місце 

з біології; Мизюк Ірина, учениці  9 класу НВК №9 « школа природничо-математичний ліцей» зайняла 

ІІІ місце з  біології та 6 учнів, які здобули два та більше призових місць  на ІІІ етапі Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з базових дисциплін.    

Яскравою була і залишається така форма роботи з обдарованими дітьми як робота в Малій 

академії наук, адже  – це наукова спільнота школярів, це сходинка для майбутніх академіків  України. 

Маємо 4 переможців обласного етапу МАНу: Максим Лисишин, Бакай Олег, учні 10 класу (І місце); 

Вікторія Бабіїв, Анатолій Паршенко, учнів 11 класу ( ІІ місце) НВК №9 « школа природничо-

математичний ліцей».   

Важливе місце серед інших видів інтелектуальних змагань займають учнівські турніри, які 

проходять на обласному та всеукраїнському рівнях. Так, в 2014-2015 н.р.  команди міста вибороли ІІ 

місце в обласному турнірі юних  математиків та три ІІІ місця в обласних турнірах юних  хіміків, 

біологів та географів. 

Щороку наші учні є учасниками різноманітних мовознавчих конкурсів.  Результативним була 

участь школярів  міста на ІІІ етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика: Діана Кушнір, учениця 6 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 -  І місце; Ольга Пітцик, учениця 4 класу  

ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 ім. Т.Г.Шевченка - ІІ місце. 

 З метою громадянсько – патріотичного самовизначення учнів на основі поваги до держави,історії, 

традицій, культури українського народу, пізнання України через форми індивідуально – пошукової 

роботи було проведеноVІІІ Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів. На 

обласному етапі переможцями стали учні  НВК №9 «школа природничо-математичний ліцей»: 

Наталію Волошин, учениця 10 класу -  ІІ місце та Остап Павлюк, учень 11 класу - ІІІ місце.    

           Не менш злагоджено працює і позашкілля. 

           Цікавим і плідним був 2015 рік для педагогів і учнів Коломийського БДЮТ. Вихованці гуртків  

технічно-ужиткового відділу були не тільки учасниками,але і призерами на всіх обласних конкурсах і 

виставках. Вони поповнили скарбничку закладу 19 дипломами І ступеня, 27 дипломами ІІ ступеня, 27 

дипломами ІІІ ступеня. 

           Роботи вихованців гуртків «Початкове технічне моделювання», «Рукоділля», «Художнє 

вишивання», «Плетіння гачком», «Аплікація», «В’язання спицями» були відібрані на Всеукраїнські  
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виставки і достойно представляли Івано-Франківщину у Києві, де здобули  два Дипломи І ступеня, три 

Дипломи ІІ ступеня і два Дипломами ІІІ ступеня.  

           Найвагомішим досягненням гуртків художньо-естетичного відділу було підтвердження 

Київською компетентною комісією звання «народний дитячий колектив» ансамблю бального танцю 

«Квіти надії». Протягом року цей колектив брав учать у трьох Всеукраїнських фестивалях в Києві, 

Умані та Львові і був нагороджений три рази І премією та один раз ІІ премією. 

Зразковий ансамбль бального танцю «Грація» має досягнення на двох Міжнародних фестивалях у 

Києві: три Дипломи І ступеня і Диплом ІІ ступеня, а на Всеукраїнському фестивалі у Чернівцях здобув 

Гран-прі, Диплом І ступеня та Диплом ІІ ступеня. 

           Жоден мистецький захід в Коломиї не відбувається без колективів БДЮТ. Особливо 

відзначився за кількістю концертних заходів зразковий ансамбль народного танцю «Дивограй». 

Вихованці цього колективу побували також на Міжнародному Гуцульському фестивалі і були 

відзначені ІІ премією, а із двох Всеукраїнських фестивалів які проходили у Києві і Львові привезли І 

та ІІ премії. 

           Відомі на всю Україну та за її межами вихованці ДЮСШ № 1 та № 2. Тільки за 2015 юні 

спортсмени досягли успіхів у різноманітних змаганнях. Зокрема:  

- Тригуб’як Тетяна – виконала І дорослий розряд з легкої атлетики, на чемпіонатах України де 

займала ІІІ місце зі стрибків у висоту. 

- Солтис Андрій – виконав норматив майстра спорту України з спортивної гімнастики. 

- Жолоб Олександр - виконав норматив майстра спорту України з спортивної гімнастики ІІІ 

місце -  чемпіонат України серед юнаків «Олімпійські надії» Сабодаш Юрій – ІІІ місце чемпіонат 

України 

- Вівчарик Олександр та Івантишин Іван виконали норматив кандидата в майстри спорту з 

спортивної гімнастики. 

- Сваричевський Андрій – ІІ місце чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків. 

- Солецький Ігор – виконав майстра спорту України з вільної боротьби чемпіон міжнародного 

турніру на призи О. Довбуша. 

- Єжов Сергій – чемпіон міжнародного турніру з вільної боротьби м. Краснік (Польща). 

- Шульц Давид - чемпіон міжнародного турніру з вільної боротьби м. Краснік (Польща). 

- Максим’юк Володя – ІІІ місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби м. Краснік 

(Польща). 

Вихованці відділення футболу посіли в дитячо-юнацькій футбольній лізі 2000 р.н. та молодші 

– І місце, 2002 р.н. та молодші – ІІ місце. 

         Після прийняття міською радою Програми розвитку дитячо-юнацького туризму у м. Коломиї на 

2008-2016 роки управління освіти багато уваги приділяє роботі Коломийської станції юних туристів. 

Даний позашкільний заклад використовує різноманітні форми організаційно-масової роботи. Це і дні 

туризму у школах, традиційні осінні та весняні першості міста з пішохідного туризму, спортивного 

орієнтування та велотуризму, краєзнавчі екскурсії та експедиції, літні спортивно-оздоровчі мандрівні 

табори по Карпатах. Все це сприяє популяризації спортивного туризму і краєзнавства серед учнівської 

молоді. 

Команди станції призери та переможці обласних та Всеукраїнських  змагань. Тільки в минулому році 

в першому обласному етапі Чемпіонату України зі спортивних туристичних походів серед учнівської 

та студентської молоді дві команди СЮТур здобули перші місця: за пішохідний похід другої категорії 

складності (керівник Шалаєнко Андрій) та за водний похід першої категорії складності (керівник 

Вінтонюк Павло), а команда велотуристів (керівник Шепетюк Василь) посіла друге місце. 

Також треба відмітити, що вся діяльність станції допомагає професійному самовизначенню 

вихованців. Серед них вчителі географії та фізкультури, менеджери з туризму та готельного бізнесу, 

інструктори з туризму та екскурсоводи, рятувальники МНС та захисники Батьківщини.    

Не менші досягнення Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді в 

2015 році. 

 Переможцями обласного конкурсу «Новорічна композиція» в 2015 році стали  Яківчук 

Анастасія (кер. Зелик Н.В.); Скіцько Юлія (кер. Олексюк Л.О.); Войтович Христина (кер. Геник Р.В.) – 

грамоти ОЕНЦУМ. 

 Обласний конкурс «Космічні фантазії»: І – ше місце Цап Ілля (кер. Олексюк Л.О.); ІІІ місце 

Войтович Христина, Сльозкіна Ангеліна, Івахнюк Тетяна (кер. Геник Р.В.) – грамоти ОДЦНТТУМ. 

 Обласні змагання та виставка-конкурс з початкового технічного моделювання: ІІІ місце Рзаєва 

Софія (кер. Поляк І.П.) – грамота ОДЦНТТУМ. 
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Переможці обласної заочної виставки-конкурсу «Великодні передзвони»: Том’як Валентин, 

Бойків Андрій (кер. Бойчук В.Я.); Гереджук Марія (кер. Олексюк Л.О.); Кузюк Юлія (кер. Зелик Н.В.) 

– грамоти ОЕНЦУМ. 

 Обласна виставка-конкурс техніко-технологічних розробок: ІІ місце Гуцуляк Максим (кер. 

Депутат Р.О.) та  ІІІ місце в обласних відкритих змаганнях з авіа- ракето модельного спорту – грамоти 

ОДЦНТТУМ. 

 Обласне дитяче свято писанки: ІІ місце Семенюк Квітослава, Березіна Анастасія; ІІІ місце 

Білас Аліна, Каразія Олександра (кер. Стадник С.С.) – диплом організаторів VІІІ Всеукраїнського 

фестивалю «Писанка 2015». 

 Обласний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно»: І місце Клещ Вікторія; ІІ місце 

Грабар Святослав, Дмитерко Ольга, Клапчук Людмила, Беркещук Володимир; ІІІ місце Романюк 

Юрій, Грабар Святослав (кер. Попович Я.Я.) – дипломи ОДЦНТТУМ. 

 Переможці обласного етапу Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків»: Маринець Вікторія, 

Серебрянський Валерій (кер. Бойчук В.Я.); Синчук Владислав, Суздалєва Соломія (кер. Лавріненко 

О.І.) – грамоти Департаменту Освіти і науки ОДА та Обл. управління лісового і мисливського 

господарства. 

            Переможці обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка»: вихованці гуртків «Юні 

лісівники дендрологи» (кер. Бойчук В.Я.) та «Юні друзі природи» (кер. Лавріненко О.І.) – грамоти 

ОЕНЦУМ 

За минулий рік управлінню освіти вдалося зміцнити матеріально-технічну базу навчальних 

закладів, підвищити рівень знань школярів та досягти певних успіхів у навчально-виховному процесі. 

Для забезпечення нормального функціонування навчально-виховного процесу в навчальних закладах 

міста були проведені поточні та капітальні ремонти. З цією метою залучалися кошти різних джерел 

фінансування. В 2015 році на капітальні ремонти закладів освіти із фонду розвитку міста освоєно 1 

604,718 тис. грн. з обласного бюджету освоєно кошти в сумі 616,293 тис. грн. Зокрема капітально 

відремонтовано приміщення І поверху ЗОШ І-ІІ ст. № 7, ІІ поверху НВК № 9 «Школа природничо-

математичний ліцей», слюсарної та столярної майстерень ЗОШ I- III ст. №4  ім. С. Лисенка, спортзалу 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя України Т. Сенюка. Відремонтовано систему опалення в ЗОШ № 7 та ДНЗ № 

21. В ДНЗ № 7, 19 відремонтовані системи водопостачання та водовідведення. В ДНЗ №9 замінено 

дощату підлогу в приміщенні площею 103 кв.м. Проводячи роботу з енергозбереження в школах № 

3,7, гімназія ім. Грушевського, в дошкільних навчальних закладах № 16, 17, та СЮТ замінено 

дерев’яні вікна на металопластикові площею 166 кв.м. 

 Основа майбутньої особистості закладається в ранньому віці, тому особливу увагу управління 

освіти приділяло створенню належних умов утримання та виховання дошкільнят. Охоплення дітей 

суспільним дошкільним вихованням на сьогодні є найвищим у порівнянні з іншими районами області. 

Крім того, щороку збільшується кількість груп для дітей на базі діючих дошкільних навчальних 

закладів. Це дає можливість поступово скорочувати чергу для влаштування дітей у садочки. 

    Вже давно назріла потреба у відкритті ДНЗ №15 по вул. Гнатюка, 27. Адже дошкільний навчальний 

заклад №18, який розміщений у тому мікрорайоні, немає можливості прийняти всіх дітей.   

     Всі загальноосвітні навчальні заклади забезпечені навчально - комп’ютерними комплексами, 

необхідними педагогічними програмними засобами навчання та іншим навчально-методичним 

матеріалом. Навчальні заклади міста підключені до мережі Інтернет. Це дало можливість школярам 

успішно займатися пошуком необхідної інформації, дослідницькою роботою при написанні 

практичних робіт, займаючись в Малій академії наук, використовуючи світовий інформаційний 

ресурс, вільно орієнтуватися в інформаційних потоках..  
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Підвідомчі установи: 

 

Школи: 

 

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

Директор  Граб Мирослав Васильович.  

дата народження - 08.03.1965 р.  

на посаді з 07.03.2007 р 

Кількість учнів  – 1157 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

     актовий зал - 1 

Опалення  – автономне 

Проблеми  – ремонт покрівлі та фасаду, 

облаштування подвір’я 
 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2  

Директор  Семчук Володимир Дмитрович 

дата народження - 23.03.1963 р.  

на посаді з  10.12.2010 р. 

Кількість учнів  – 551 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

Опалення  – централізоване 

Проблеми  – ремонт та утеплення фасаду 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 

Директор  Бежук Любов Володимирівна 

дата народження - 02.03.1959 р..  

на посаді з 01.09.2009 р. 

Кількість учнів  – 324 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване  

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

Опалення  – автономне 

Проблеми  – заміна вікон 

 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 ім. С. Лисенка 

Директор – Ковальчук Володимир Миколайович  

дата народження – 26.09.1972 р. 

на посаді з 25.11.2008 р. 

Кількість учнів  – 1086 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

    актовий зал - 1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми                                                                         - заміна вікон, ремонт та утеплення 

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

Директор  Лазор Богдан Тадейович 

дата народження - 10.09.1956 р. 

на посаді з 01.09.1993 р 

Кількість учнів  – 546 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

    актовий зал - 1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми  перекриття даху.заміна підлоги в 

молодших класах 

 

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

Директор – Семенюк Лідія Василівна 

дата народження - 22.08.1967 р. 

на посаді з 13.03.2013 р 

Кількість учнів  – 488 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

    актовий зал – 1, басейн - 1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми  – ремонт спортивних  залів 

 

Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 7  

Директор – Якубовська Оксана Ярославівна 

дата народження - 18.12.1978 р. 

на посаді з 10.09.2012 р. 

Кількість учнів  – 235 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

Опалення  – автономне 

Проблеми  – ремонт даху спортивного залу, заміна 

вікон 

 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8  

Директор - Рибчин Володимир Володимирович 

дата народження - 02.01.1967 р. 

на посаді з 16.08.2004 р. 

Кількість учнів  – 754 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 

Стан забезпечення меблями  – добрий 

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

    актовий зал - 1 

Опалення  – автономне  

Проблеми  – ремонт корпусу №2, ремонт фасаду 
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Навчально-виховний комплекс №9 «школа-природничо-математичний ліцей» 

Директор Пасічна Ганна Миколаївна 

дата народження - 08.08.1959 р. 

на посаді з 26.08.2009 р 

Кількість учнів  – 712 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

Опалення  – централізоване 

Проблеми  – капітальний ремонт їдальні, ремонт    

   приміщення 

 

 
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 10  

Директор  Одверко Любов Вікторівна 

дата народження - 25.09.1951 р 

на посаді з 12.08.2002 р. 

Кількість учнів  – 309 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 

Стан забезпечення меблями  – добрий 

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

Опалення  – пічне  

Проблеми  – заміна пічного опалення, добудова 

    Їдальні, будівництво котельні 

 

Гімназія ім. М. Грушевського 

Директор     Ткачук Володимир Михайлович  

дата народження - 06.02.1965 р 

на посаді з 02.03.2015 р. 

Кількість учнів  – 402 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – добрий 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – спортивні кімнати-2, їдальня-1,  

   актовий зал - 1 

Опалення  – централізоване 

Проблеми  – будівництво спортивного залу та  

  капітальний ремонт їдальні, ремонт    

   приміщення 
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Дошкільні навчальні заклади: 

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

Завідувач  Мільохіна Людмила Володимирівна 

 дата народження - 26.04.1960 р. 

 на посаді з 15.05.2000 р. 

Кількість учнів  – 223 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 

Опалення   – автономне  

Проблеми   – Ремонт покрівлі 

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

Завідувач  Стефурак Мирослава Іванівна 

 дата народження - 23.03.1969 р. 

 на посаді з  01.11.2010 р 

Кількість учнів  – 252 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 

Опалення   – автономне 

Проблеми   – заміна вікон,утеплення 

теплотраси,облаштування туалетної 

кімнати  

 

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

Завідувач  Іванишин Леся Любомирівна 

 дата народження - 13.11.1971 р. 

 на посаді з 03.08.2009 р 

Кількість учнів  – 152 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 

Опалення   – централізоване 

Проблеми   – Ремонт системи опалення та 

водопостачання в підвальному 

приміщенні, ремонт покрівлі 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Росинка» 
Завідувач  Фенин Тетяна Василівна 
 дата народження - 23.02.1979 р. 
 на посаді з 03.02.2006 р. 
Кількість учнів  – 226 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 
Опалення   – централізоване 
Проблеми   – Заміна вікон, придбання контейнерів 

для сміття 
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Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Веселка» 
Завідувач  Смоліна Тетяна Степанівна 
 дата народження - 11.07.1972 р. 
 на посаді з 03.09.2008 р. 
Кількість учнів  – 122 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Музичний зал 
Опалення   – автономне 
Проблеми   –  заміна вікон 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Сонечко» 
Завідувач  Зелик Ольга Миколаївна 
 дата народження - 04.10.1974 р. 
 на посаді з 04.08.2010 р. 
Кількість учнів  – 187 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – їдальні, актовий зал 
Опалення   – автономне 
Проблеми   – облаштування надвірних споруд 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Світанок» 
Завідувач  Михальчук Тетяна Іванівна 
 дата народження - 02.01.1960 р. 
 на посаді з 01.09.1995 р 
Кількість учнів  – 165 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Музична зала 
Опалення   – автономне  
Проблеми   – реконструкція обладнання котельні,   
     ремонт коридорів 
 

 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 «Орлятко» 
Завідувач  Томащук Ольга Михайлівна 
 дата народження - 09.02.1959 р. 
 на посаді з 26.06.1997 р. 
Кількість учнів  – 288 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 
Опалення   – централізоване 
Проблеми   – Ремонт водопроводу холодної і гарячої    

води  
 

 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 «Калинка» 
Завідувач  Мельник Леся Дмитрівна 
 дата народження - 17.04.1960 р. 
 на посаді з 04.09.2002 р. 
Кількість учнів  – 209 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 
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Опалення   – централізоване 
Проблеми   – Ремонт каналізаційної системи 
 

 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №18 «Ластівка» 
Завідувач  Кузенко Галина Ярославівна 
 дата народження - 10.01.1968 р. 
 на посаді з 26.08.2008 р. 
Кількість учнів  – 85 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Пристосоване 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – немає 
Опалення   – автономне 
Проблеми   – Ремонт приміщень харчоблоку та 

підвалу, 
 

 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №19 «Ромашка» 
Завідувач  Липка Ірина Олександрівна 
 дата народження - 14.10.1969 р. 
 на посаді з 16.04.2007 р 
Кількість учнів  – 280 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 
Опалення   – автономне 
Проблеми   – заміна стояків холодного 

водопостачання у двох групах 
 

Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 
навчальний заклад І ст. №20 «Світлячок» 
Директор  Кукса Людмила Василівна 
 дата народження - 18.12.1957 р. 
 на посаді з 21.09.1994 р. 
Кількість учнів  – 86  
Кількість вихованців -226 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 
Опалення   – автономне 
Проблеми   – Ремонт каналізаційної системи, 
     
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 «Пролісок» 
Завідувач  Боднарчук Оксана Петрівна 
 дата народження - 24.04.1969 р 
 на посаді з 03.05.2012 р. 
Кількість учнів  – 225 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Спортивний, музичний зали 
Опалення   – централізоване 
Проблеми   –Ремонт систем опалення та 

водопостачання       
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Позашкільні навчальні заклади: 

 
Будинок дитячої та юнацької творчості 

Директор  Юркевич Ганна Теофілівна 
 дата народження - 25.04.1954 р 
 на посаді з 17.03.1992 р. 
Кількість учнів  – 712 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – немає 
Опалення   – пічне 
Проблеми   – заміна пічного опалення 

 

Станція юних туристів 

Директор  Вінтонюк Павло Петрович 
 дата народження - 12.12.1957 р 
 на посаді з 01.09.1995 р. 
Кількість учнів  – 240 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – немає 
Опалення   – пічне 
Проблеми   – влаштування внутрішнього туалету 

 
Навчально-виробничий центр творчості учнівської молоді 

Директор  Олексюк Лариса Олександрівна 
 дата народження - 08.12.1979 р 
 на посаді з  15.09.2014 р. 
Кількість учнів  – 315 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – немає, орендує в ЗОШ № 6 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – немає 
Опалення   –  
Проблеми   –  

 
Музична студія 

Директор  Голуб Уляна Петрівна 
 дата народження - 03.03.1947 р 
 на посаді з  01.09.1995 р. 
Кількість учнів  – 140 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – немає, орендує в СШ № 1 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – немає 
Опалення   –  
Проблеми   –  
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Дитяча юнацько-спортивна школа №1 

Директор  Хмуляк Василь Васильович 
 дата народження - 26.07.1957 р 
 на посаді з 01.04.2001  р. 
Кількість учнів  – 420 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – 2 спортивні зали 
Опалення   – автономне 
Проблеми   – ремонт внутрішньої тепломережі 

 
Дитяча юнацько-спортивна школа №2 

Директор   Лесюк Мирослав Михайлович  
                     дата народження - 19.08.1987 р 
 на посаді з  15.09.2014  р. 
Кількість учнів  – 220 
Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 
Стан забезпечення меблями  – задовільний 
Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – немає 
Опалення   –  
Проблеми                                                                     – влаштування тенісних кортів,  
                                                                                             реконструкція басейну 
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3.2. Культура 
 

          В галузі культури протягом звітного періоду основна робота спрямовувалась на удосконалення 

діючої мережі закладів культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази, популяризацію і 

примноження культурних цінностей. Особливий акцент був зроблений на роботі з дітьми та молоддю 

через створення умов для їх творчого зростання та духовного збагачення на кращих зразках 

української та світової культури. 

З метою надання мешканцям міста культурно-дозвіллєвих послуг при відділі культури  

функціонує 13 установ: 8 бібліотек, міський палац культури «Народний дім», музей історії міста 

Коломиї, 3 школи естетичного виховання. 

Організація культурно-мистецьких заходів спрямовувалась на відзначення державних, 

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

Прикарпаття. Всього в місті проведено 540 масових заходів. 

З особливою відповідальністю проводились заходи на відзначення Днів Соборності, 

Конституції, Державного прапора, Дня Незалежності України, битви під Крутами, проголошення 

ЗУНР, днів народження Івана Франка, Тараса Мельничука, Андрія Чайковського, Кирила 

Трильовського. Але найбільше уваги приділено гідному вшануванню в місті 200-річчю від дня 

народження нашого генія Тараса Шевченка. 

Традиційним стало проведення в місті фестивалів: ”Ой радуйся земле”, Всеукраїнський 

фестиваль „Писанка”, духовний фестиваль церковних хорів „Пісноспіви душі”, обласний фестиваль 

„Медовий Спас в Коломиї”, всеукраїнський театральний фестиваль „Коломийські представлення”. 
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Підвідомчі установи: 

Коломийський міський палац культури "Народний дім" 

Директор – Василовська Іванна Василівна  

 Дата народження - 02.07.1974 року.  

 на посаді з 02.11.2015 року 

Кількість відвідувачів у 2015 році  – 127600 осіб 

Приміщення побудоване – у 1893 році.  

Загальна площа – 45856 м2 

Наявність актового залу – два глядацькі зали на 600 і 178 місць 

Опалення   – централізоване 

 

 

Музей історії міста Коломиї 

Директор – Арсак Михайло Михайлович 

 дата народження - 12.01.1957 р. 

 на посаді з 08.10.1990р. 

Кількість відвідувачів у 2015 році  – 10945 осіб 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність актового залу, бібліотеки  – актовий зал, бібліотека 

Опалення   – автономне 

 

Школи естетичного виховання: 

Дитяча музична школа №1 

Директор – Іванчук Богдан Ількович 

 дата народження - 13.03. 1955 р. 

 на посаді з 18.06. 2002 р. 

Кількість учнів  – 480 

Кількість викладачів                                                       - 73 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване  

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність актового залу, бібліотеки  – актовий зал, бібліотека 

Опалення   – централізоване 

 

Дитяча музична школа №2 ім. Г.Грабець 

Директор – Алексеєва Наталія Миколаївна 

 дата народження - 02.03. 1963 р. 

 на посаді з 01.06. 2004 р. 

Кількість учнів  – 210 

Кількість викладачів                                                       -  33 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване  

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність актового залу, бібліотеки  – актовий зал, бібліотека 

Опалення   – автономне 
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Дитяча художня школа ім. Ярослава Пстрака 

Директор – Цапурак Тетяна Степанівна 

 дата народження – 11.08.1969 р. 

 на посаді з 01.02. 2012 р. 

Кількість учнів  – 155 

Кількість викладачів                                                       -  9 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване  

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Опалення   – автономне 

 

 

Бібліотеки: 

 

Бібліотека №1 для дорослих 

Директор – Ковтуник Любов Павлівна 

 дата народження - 09.08.1950 р 

 на посаді з 01.10.1984 р. 

Кількість читачів у закладі  – 5008 

Книжковий фонд становить                                          -  64813 

Книговидача                                                                   -  112490 

Відвідування                                                                   - 33671 

Функціонують клуб „Краєзнавець” та літературно-мистецька вітальня „Лілея” 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – пічне 

Проблема: заміна вікон та дверей, реконструкція системи опалення, встановлення системи  

                   водопостачання та водовідведення, придбання стелажів, столів, стільців;  

                   заміна  електромережі.    

 

Бібліотека №2 для дорослих 

Директор – Жолоб Любов Василівна 

 дата народження - 21.07.1958 р 

 на посаді з 01.02.1984 р. 

Кількість читачів у закладі  – 3 408 

Книжковий фонд становить                                           -  36072 

Книговидача                                                                    -  59002 

Відвідування                                                                    - 23803 

Функціонують літературно-мистецька вітальня „Горлиця” та любительське об’єднання 

„Господарочка”  

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – пічне 

Проблема: заміна вікон, реконструкція системи опалення, встановлення системи  

                   водопостачання та водовідведення, придбання стелажів, столів, стільців;  

                   заміна  електромережі.    
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Бібліотека №3 для дорослих 

Директор – Дем’янчук Оксана Михайлівна  

 дата народження - 05.08.1980 р. 

 на посаді з 10.04.2011 р. 

Кількість читачів у закладі  – 2 301 

Книжковий фонд становить                                          -  27595 

Книговидача                                                                   -  43447 

Відвідування                                                                   - 20010 

Функціонує клуб „Коломийка” 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – пічне 

Проблема: реконструкція системи опалення, встановлення системи водопостачання та  

водовідведення придбання стелажів, столів, стільців; заміна  електромережі 

 

Бібліотека №4 для дорослих 

Директор – Сидор Алла Юріївна 

 дата народження - 16.12.1970 р. 

 на посаді з 12.12.1995 р. 

Кількість читачів у закладі  – 2253 

Книжковий фонд становить                                          -  22699 

Книговидача                                                                   -  39396 

Відвідування                                                                   - 18976 

Функціонує клуб „Берегиня” 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – централізоване 

Проблеми:  Реконструкція системи опалення, встановлення системи водопостачання та  

 водовідведення, придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі 

 
Бібліотека №1 для дітей 

Директор – Дідик Надія Василівна 

 дата народження - 09.03. 1967 р 

 на посаді з 01.10. 1997 р. 

Кількість читачів у закладі  – 3024 

Книжковий фонд становить                                          -  30804 

Книговидача                                                                   -  61388 

Відвідування                                                                   - 30949 

Функціонує фіто вітальня „Материнка” 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – автономне 

Проблеми:  Реконструкція системи водопостачання та водовідведення, придбання  

 стелажів, столів, стільців; заміна електромережі 
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Дитяча бібліотека №2 

Директор – Оліградська Наталія Дмитрівна 

 дата народження – 08.03.1973 р. 

 на посаді з 01.06.2015 р. 

Кількість читачів у закладі  – 2409 

Книжковий фонд становить                                          -  24071 

Книговидача                                                                   -  49945 

Відвідування                                                                   - 17701 

Функціонує клуб „Краєзнавець” 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – автономне 

Проблеми:  Реконструкція системи опалення, водопостачання та водовідведення,  

 придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі 

 

 

Дитяча бібліотека №3 

Директор – Тороватова Віра Степанівна 

 дата народження - 21.11.1968 р. 

 на посаді з 01.04. 2013 р. 

Кількість читачів у закладі  – 1813 

Книжковий фонд становить                                          -  28530 

Книговидача                                                                   -  31227 

Відвідування                                                                   - 12498 

Функціонує літературно - мистецька вітальня  „Джерельце” 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – автономне 

Проблеми: Заміна дверей, ремонт системи водопостачання та водовідведення,  

                    придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі 

 

 
Юнацька бібліотека  

Директор – Копильців Наталія Дмитрівна 

 дата народження - 08.05.1962 р 

 на посаді з 01.01.1991 р. 

Кількість читачів у закладі  – 1585 

Книжковий фонд становить                                          -  17926 

Книговидача                                                                   -  26212 

Відвідування                                                                   - 10690 

Функціонує літературний клуб “Горицвіт”, клуб за інтересами „Господарочка” та 

любительське об’єднання „Митці Коломийщини” 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – пічне 

Проблеми: Капітальний ремонт приміщення, реконструкція системи опалення та  

                    водопостачання, придбання стелажів, столів, стільців; заміна електромережі. 
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Церкви:  

 
Коломийсько-Чернівецька Єпархія: 

Церква Святого Архистратига Михаїла – пр.Грушевського,11  

Церква Святого Йосафата (дитяча церква ) – вул.Мазепи,2  

Церква Святого Миколая – вул.Петлюри,94 

Церква Успіня Пресвятої Богородиці - вул.Довбуша,147  

Церква Стрітення Господнього - вул.Довбуша,246 

Церква Петра і Павла – вул.Карпатська,211 

Церква Святих Володимира і Ольги – вул.Мазепи,298б 

Церква Покрови Пресвятої Діви Марії – вул.Чайковського 

Ординаріат Коломийсько-Чернівецької Єпархії – вул.Франка,29 

Церква Святого Апостола Андрія – вул.Січинського,22 

Кафедральний Собор Преображення Господнього – вул.Театральна,31 

 
Коломийсько-Косівська Єпархія:  

Кафедральний Собор Преображення Господнього УПЦ КП – вул.Мазепи,56а 

Церква Івана Богослова – вул.Крип"якевича,12 

 
УПЦ МП:  

Миколаєво-Успенських Собор – бул.Л.Українки,2а 

Благовіщенська церква – вул.Карпатська,2 

 

Молитовні будинки:  

Молитовний будинок (адвентисти сьомого дня) по вул. С.Палія,12а 

Молитовний будинок (адвентисти сьомого дня) по вул.Франка,231 

Дім молитв Св.Єгови по вул.Терлецького,4 

Дім молитв по вул.Мазепи,56 

Синагога по вул.Пекарська,3 

 

Римо-Католицький костел - вул. І. Франка,16 

 

Церква Християн віри Євангельської (п”ятидесятники) вул. Веещинського, 9  
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Авторитетні люди: 

 

Демків Дана Петрівна - Заслужений працівник культури України, керівник 

всесвітньовідомого ансамблю танцю "Покуття" міського будинку культури (Народний Дім), 

Почесний громадянин міста Коломиї. 

 

Кобилянська Алла Рудольфівна (06.08.1963, м.Одеса. - ), співачка, Заслужена артистка 

України, проживає в м.Коломия з 1996 року. 

 

Ковтун Валерій Іванович - директор Коломийського педагогічного коледжу 

Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника. 

 

Кузнєцов Володимир Сергійович (31.03.1958, м.Коломия - ), Заслужений артист України, 

керівник гурту "Дзвони" та студії "Кузня". 

 

Монолатій Іван (20.12.1976, м.Коломия, Івано-Франківської обл. -), історик, доктор 

філософії (2001) Український Вільний Університет, Мюнхен, член НТШ, старший науковий 

співробітник Музею історії міста Коломиї, доцент Інституту управління природними 

ресурсами. Закінчив Коломийську гімназію (1994). 

 

Павличко Дмитро Васильович (28.09.1929, с.Стопчатів, тепер Косівського р-ну, Івано-

Франківської обл.), укр. поет, громадсько-політичний діяч, посол України в Словаччині (), 

Республіці Польща (), навчався в Коломийській гімназії, ЗОШ № 1. 

 

Паньків Володимир Іванович - доктор медичних наук, лікар-ендокринолог Коломийської 

ЦРЛ, член міжнародних наукових організацій з вивчення цукрового діабету. 

 

Симотюк Іван Дмитрович - голова правління ПАТ "Заводоуправління будівельних 

організацій", член виконавчого комітету.  

 

Симчич Мирослав Васильович (05.01.1923 р.н.) Голова Коломийської станиці Братства 

ОУН-УПА. Відомий борець за волю України. Сотенний УПА. Проживає: м. Коломия, бульв. 

Л. Українки, 12/50. Присвоєно звання "Почесний громадянин" рішенням виконкому від 

16.12.1997 р. № 318. "За багаторічну нескорену боротьбу в справі відродження і утвердження 

української національної ідеї, української державності, активну громадську і просвітницьку 

державотворчу роботу перших років будівництва незалежної України" (свідоцтво № 2) 

 

Савчук Микола Васильович (14 липня 1959, с. Великий Ключів Коломийського р-ну Івано-

Франківської обл.), письменник-гуморист, журналіст, краєзнавець, заслужений артист 

України (від 2000 р.), лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. Гетьмана Сагайдачного 

(2000 р.). Автор понад 20 книжок і брошур (поезія, гумор, краєзнавство) шістьох авторських 

аудіокасет гумору та компакт-диску "Золоті коломийки" (2004 р.). Виступає з концертами 

перед глядачами України та української діаспори. На громадських засадах очолює 

редакційно-видавничий комітет, який від 1996 р. видає багатотомну Енциклопедію 

Коломийщини – єдине такого типу видання в Україні. Побачили світ 7 зшитків енциклопедії. 

Член НТШ, Гуцульського товариства, Краєзнавчого товариства. 

 

Ткачук Василь Михайлович (10.12.1933 р.н.) Герой України, депутат обласної ради. 

Проживає: с. Підгайчики Коломийського району. Присвоєно звання "Почесний громадянин" 

рішенням виконкому від 13.08.2003 р. № 270 "За значний особистий внесок у встановлення і  
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розбудову суверенної Української держави та за особливі заслуги перед Коломийською 

громадою" (свідоцтво № 10). 

 

Ткачук Ярослава Юріївна - директор музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття 

ім. Й. Кобринського, Заслужений працівник культури України, кавалер Ордена Княгині 

Ольги III ст.   

 

Стромецький Остап Петрович (1929, м. Коломия), літературознавець, поет; соліст Капели 

бандуристів ім. Т.Шевченка в США (з 1958); магістр слов'янських мов і літератур (з 1968); 

докторант Вандербілтського університету в Нашвілі (Теннесі, США); доктор філософії, 

слов'янської філології та літератури (з 1970); викладає слов'янські мови та літературу в 

Алабамському університеті (з 1968), декан факультету чужих мов і літератур (з 1979); 

отримав звання літературного дослідника Гарвардського університету (1978); почесний титул 

полковника-ад'ютанта національної гвардії Алабами (1974). 

 

Чабан Микола Миколайович - Заслужений тренер України з важкої атлетики. 

 

Ясінcький Мирослав Іванович (14.02.1956, с.Ковалівка, Коломийського р-ну, Івано-

Франківської обл.), художник; член Спілки художників України та Спілки народних майстрів 

України з 1984р. 
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Почесні громадяни м. Коломиї: 

 

 1. Грабовецький Володимир Васильович, 24.08.1928 р.н., Заслужений діяч науки і 

техніки, академік, доктор історичних наук, завідувач кафедрою історії України 

Прикарпатського університету. Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Пилипа Орлика, 7/9. 

Присвоєно звання рішенням виконкому від 25.10.1996 р. № 264 “Враховуючи значні заслуги 

у науковій роботі, вагому працю по дослідженню історії міста Коломиї з найдавніших 

часів до початку XX століття” (свідоцтво № 1), тел.(8222) 3-12-24 

 

2. Симчич Мирослав Васильович, 05.01.1923 р.н. Голова Коломийської станиці 

Братства ОУН-УПА. Відомий борець за волю України. Сотенний УПА. Проживає: м. 

Коломия, бульв. Л. Українки, 12/50. Присвоєно звання рішенням виконкому від 16.12.1997 р. 

№ 318. “За багаторічну нескорену боротьбу в справі відродження і утвердження 

української національної ідеї, української державності, активну громадську і 

просвітницьку державотворчу роботу перших років будівництва незалежної України” 
(свідоцтво № 2), тел. 3-60-30 

 

3. Іваничук Роман Іванович, 27.05.1929 р.н. Письменник-романіст. Член Національної 

спілки письменників України. Проживає: м. Львів, вул. Пекарська, 13/5. Присвоєно звання 

рішенням виконкому від 16.12. 1997 року № 318 “За створення найбільш повної бібліотеки 

української історичної романістики, розкриття історичного процесу через події в 

нашому краї і місті, активну громадську і просвітницьку державотворчу роботу” 

(свідоцтво №3), тел.80300757032. 

 

4. Осадчук Богдан Іванович, 01.08.1920 р.н. Найвпливовіший у світі популяризатор 

українства, професор Берлінського університету, публіцист, історик, експерт з питань 

українсько-польських і німецько-українських стосунків. Проживає в м. Берліні (Німеччина).  

Присвоєно звання рішенням виконкому від 17.07.2001 р №264 “Враховуючи значні заслуги в 

науковій роботі, вагому працю по дослідженню історії сучасної України і зокрема міста 

Коломиї”(свідоцтво № 4). 

 
 5. Пришляк Григорій Васильович, 20.04.1913 - 20.09.2002 р. Відомий борець за волю 

України. Референт ОУН 1941 - 1946 р.р. Багатолітній політв'язень сталінських таборів. 

Присвоєно звання рішенням виконкому від 22.01.2002р. №23 “За багаторічну громадську і 

просвітницьку державотворчу роботу, активну участь в боротьбі за справу здобуття 

незалежної суверенної України, за жертовність молодістю, здоров'ям, особистим 

щастям” (свідоцтво № 5). 

 
6. Демків Дана Петрівна, 26.03.1932 р. н. Заслужений працівник культури України. 

Керівник всесвітньовідомого ансамблю танцю "Покуття". Проживає: м. Коломия, бульвар 

Л.Українки 9/9. Присвоєно звання рішенням виконкому від 20.03.2002 р. № 108 “Враховуючи 

особисті заслуги художнього керівника самодіяльного Народного ансамблю “Покуття” у 

відродженні національно-культурних традицій в українській хореографії, її 

пропагандистську, педагогічну та громадську роботу, здобутки в дослідженні, вивченні 

покутського та гуцульського фольклору” (свідоцтво № 6), тел. 20724 

 
7. Полатайчук Ярослав Павлович, 28.03.1932 р.н. Голова міського товариства 

“Поступ”. Проживає: м.Коломия, вул.Біберовичів, 3-а/2. Присвоєно звання рішенням 

виконкому від 13.08.2002 №279 “За особливі заслуги перед коломийською громадою в справі 

національно-культурного відродження і активну громадську робот” (свідоцтво № 7), тел. 

25201. 
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8. Грабець Галина Юліанівна, 23.04.1916 - 06.05.2006 р.р. Викладач музики ДМШ № 

1. Автор мемуарів про музичне життя міста Коломиї. Відомий театрал міста. Консультант і 

активний організатор багатьох мистецьких акцій останніх років міста Коломиї. Присвоєно 

звання рішенням виконкому від 20.03.2002 р. № 279 “За особливі заслуги перед 

коломийською громадою в справі національно-духовного відродження і виховання 

підростаючого покоління” (свідоцтво № 8). 

 

9. Машталер Володимир Петрович, 05.01.1943 – 16.04.2011 рр. Проживав:  м. Сокаль 

Львівської області, вул. Героїв УПА 26/61. Голова міської ради    I - го демократичного 

скликання. Присвоєно звання рішенням виконкому від 28.12.2002р. № 427 “За багаторічну 

громадсько-політичну роботу, особистий внесок у становлення і розбудову суверенної 

української держави та в зв'язку з 60 - річним ювілеєм” (свідоцтво № 9), тел. 80505015400. 

 
10. Ткачук Василь Михайлович, 10.12.1933 р.н. Герой України, депутат обласної ради. 

Проживає: с.Підгайчики Коломийського району. Присвоєно звання рішенням виконкому від 

13.08.2003 р. № 270 “За значний особистий внесок у встановлення і розбудову суверенної 

Української держави та за особливі заслуги перед Коломийською громадою” (свідоцтво № 

10).80662125677, тел. 65244. 

 
11. Федюк Василь Юрійович, 01.07.1918 – 05.12.2005 р. н., тереновий провідник ОУН, 

багатолітній політв'язень сталінських таборів. Проживає: м.Коломия, вул. Костомарова, 1/76. 

Присвоєно звання рішенням виконкому від 13.08.2003 р. № 270 “За значний особистий 

внесок у становлення і розбудову суверенної Української держави” (свідоцтво № 11). 

 
12. Томащук Михайло Миколайович, 12.12.1938 - 20.11.2003 р. р., член Національної 

Спілки журналістів України. Присвоєно звання рішенням виконкому від 23.10.2003 р. № 353 

“За значний особистий внесок у становлення і розбудову суверенної Української держави” 

(свідоцтво № 12) 

 
13. Симотюк Іван Дмитрович, 20.01.1941 р. н., голова правління ПАТ “Коломийське 

заводоуправління будівельних матеріалів”. Проживає: м.Коломия, вул. Богуна, 30/17. 

Присвоєно звання рішенням виконкому від 17.08.2004р № 278 “За довголітню працю, 

особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, благодійну діяльність та 

високу громадянську позицію в розбудові Української держави” (свідоцтво № 13), тел. 

23927. 

 
14. Карась Зиновій Семенович, 09.03.1929 р. н. Проживає: м. Коломия, вул.Богуна, 

30/36. Член правління товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка, головний редактор газети 

"Християнський вісник". Присвоєно звання рішенням виконкому від 17.08.2004 р. № 278 “За 

особистий внесок у культурологічну та просвітянську державотворчу роботу у справі 

відродження і утвердження української національної ідеї” (свідоцтво № 14), тел. 20161. 

 
15. Гриньків Дмитро Дмитрович, 11.06.1948 – 24.01.2012 рр., поет, член Національної 

спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, політв'язень. 

Проживав: м. Коломия. вул. Ю. Шкрумеляка, 36 - а, кв. 4. Присвоєно звання рішенням 

виконкому від 16.08.2005 р. № 236 “За значний особистий внесок у становлення і розбудову 

незалежної Української держави” (свідоцтво № 15), тел. 40787. 

 

16. Федчук Андрій Васильович, 12.01.1980 р.н., заслужений майстер спорту України з 

боксу, бронзовий призер чемпіонатів Європи, Світу, Олімпійських ігор, депутат міської ради  
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п’ятого скликання, нагороджений орденом «За мужність». Помер 15.11.2009 року. Проживав: 

м.Коломия, вул.Леонтовича,6/33. Присвоєно звання рішенням виконкому від 17.11.2009 

№2395-43/2009 «За значний внесок в розвиток спорту в Україні і в місті». З метою 

увіковічення пам’яті присвоєно назву вулиці індивідуальної забудови у районі вулиць 

Карпатська-Запорізька   -   вулиця Андрія Федчука. На будинку де проживав А.Федчук 

встановлено меморіальну дошку. 

 

17. Бандера  Степан Андрійович, / народився 01.01.1909,  Старий Угринів, Австро-

Угорщина помер 15.10.1959, Мюнхен, Німеччина/ - український політичний діяч, ідеолог 

українського націоналістичного руху ХХ століття, після розколу Організації українських 

націоналістів голова Проводу ОУН-Б, присвоєно почесне звання Героя України рішенням 

п’ятдесят другої сесії Коломийської міської ради п’ятого скликання від 12.05.2010 року 

№2750-50/2010. 

 

18. Шухевич  Роман Йосипович, / 30.06.1907, м. Львів – 05.03.1950 с. Білогорща,   нині 

у складі м. Львова) – український політичний і державний діяч, військовик,  присвоєно 

почесне звання Героя України рішенням п’ятдесят другої сесії Коломийської міської ради 

п’ятого скликання від 12.05.2010 року №2750-50/2010. 

 

19. Тодорів Тарас Васильович – голова Коломийської районної організації Конгресу 

Українських Націоналістів „За значний особистий внесок у встановлення і розбудову 

незалежної Української держави та за особисті заслуги перед Коломийською громадою”   
присвоєно почесне звання рішенням від 12.08.2010 року. 

 

20. Маївська  Марія  Михайлівна - керівник  хору Коломийської станиці Братства 

ОУН-УПА,  присвоєно почесне звання рішенням Коломийської міської ради п’ятого 

скликання п’ятдесят другої сесії від 21.10.2010 №3024-52/2010  „За значний особистий 

внесок у встановлення і розбудову незалежної Української держави та за особисті 

заслуги перед Коломийською громадою”.   
 

21. Федорович Петро Іванович - за значний особистий внесок та заслуги перед 

Коломийською громадою у справі  розвитку фізичної культури і спорту (посмертно),  

присвоєно почесне звання рішенням Коломийської міської ради шостого скликання сьомої 

сесії від 30.06.2011  № 436-7/2011. 

 

22. Вишиванок Михайло Васильович - за особливі заслуги перед коломийською 

територіальною громадою в соціально-економічному розвитку міста, у справі національно-

культурного відродження та активну громадську роботу,  присвоєно почесне звання рішенням 

Коломийської міської ради шостого скликання двадцять третьої сесії від 16.08.2012  № 1250-

23/2012. 

 

23. Сімкайло Микола   Михайлович - за ревне служіння коломийській громаді та 

значний внесок в духовний  і культурно-освітній  розвиток міста Коломиї (посмертно),   

присвоєно почесне звання рішенням Коломийської міської ради шостого скликання тридцятої 

сесії від 30.07.2013  № 1553-30/2012. 

 

24. Сенюк Тарас Михайлович - за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті 

України, жертовне служіння народові, (посмертно), присвоєно почесне звання рішенням 

Коломийської міської ради шостого скликання сорок четвертої сесії від 14.08.2014 №1827-

44/2014. 
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25. Воробець Степан Степанович – за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті 

України, жертовне служіння народові, (посмертно), присвоєно почесне звання рішенням 

Коломийської міської ради шостого скликання сорок четвертої сесії від 14.08.2014 №1827-

44/2014. 

 

26. Козолій Олександр Володимирович - за виняткову мужність і героїзм, виявлені у 

захисті України, (посмертно), присвоєно почесне звання рішенням Коломийської міської ради 

шостого скликання сорок четвертої сесії від 14.08.2014 №1827-44/2014. 

 

27. Лисенко Сергій Петрович - за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті 

України, жертовне служіння народові України (посмертно), присвоєно почесне звання 

рішенням Коломийської міської ради шостого скликання сорок четвертої сесії від 14.08.2014 

№1827-44/2014. 

 

28. Костюк Володимир Миколайович - за виняткову мужність і героїзм, виявлені у 

захисті України, жертовне служіння народові України присвоєно звання «Почесний 

громадянин міста Коломиї» (посмертно), присвоєно почесне звання рішенням Коломийської 

міської ради шостого скликання п”ятдесят восьма сесія сесії від 21.04.2015 №2093-51/2015. 

 

29. Фурик Роман Степанович - за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті 

України, жертовне служіння народові України (посмертно), присвоєно почесне звання 

рішенням Коломийської міської ради шостого скликання п”ятдесят восьма сесія сесії від 

21.04.2015 №2093-51/2015. 

 

30.  Чепіль Володимир Васильович - за виняткову мужність і героїзм, виявлені у 

захисті України, жертовне служіння народові України (посмертно), присвоєно почесне звання 

рішенням Коломийської міської ради шостого скликання п”ятдесят восьма сесія сесії від 

21.04.2015 №2093-51/2015 
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Відомі вихідці з Коломиї: 

 

Андрушко Василь Іванович (22.03.1953, с-ще Ланчин, Надвірнянського р-ну, Івано-

Франківської обл.), скульптор, живописець, поет; у Коломиї - з 1982 р.; Член Спілки 

художників України з 1993 р. 

 

Арсенич Іван Миколайович (10.05.1950, с.Нижній Березів, Косівського р-ну, Івано-

Франківської обл.), музика-скрипаль, альтист. 

 

Грабовецький Володимир Васильович (24.08.1928 р.н.) Заслужений діяч науки і техніки, 

академік, доктор історичних наук, завідувач кафедрою історії України Прикарпатського 

університету. Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Пилипа Орлика, 7/9. Присвоєно звання 

"Почесний громадянин" рішенням виконкому від 25.10.1996 р. № 264 "Враховуючи значні 

заслуги у науковій роботі, вагому працю по дослідженню історії міста Коломиї з на 

Данилишин Іван Ярославович - Заслужений тренер України з боксу, депутат Івано-

Франківської обласної ради. 

 

Бабій Ольга Михайлівна - відома поетеса, журналістка, громадська діячка, Кавалер ордена 

Княгині Ольги III ст., директор обласного телебачення "Галичина", радник голови ОДА, член 

Національних спілок письменників і журналістів України. 

 

Волошинський Богдан Іванович - театрознавець, громадсько-політичний діяч, директор 

обласного центру перепідготовки кадрів ОДА. 

 

Іваничук Роман Іванович – український письменник, поет, громадський діяч, один з 

організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України,  член 

Спілки письменників України  (з 1960), депутат Верховної Ради України І-го скликання 

(1990-1994), Заслужений працівник культури України 

 

Козаренко Олександр Володимирович - композитор, музикознавець, піаніст, лауреат 

міжнародних конкурсів, проректор Львівської музичної академії ім. Лисенка. 

 

Осадчук Богдан Іванович - професор Берлінського Університету, публіцист, історик, 

Почесний громадянин міста Коломиї. 

 

Павличко Дмитро Васильович – український поет, перекладач, літературний критик, 

громадсько-політичний діяч. 

 

Потятинник Борис Володимирович - доктор філологічних наук, директор інституту 

медіаекології Львівського національного університету  

 

Ясіновський Юрій Павлович – доктор мистецтвознавства, професор Львівської 

Національної Музичної Академії. 
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Знані підприємці: 

 

Белявська Леся Григорівна (торгово-посередницька діяльність); 

Божик Андрій Миколайович (ремонт та виробництво ювелірних виробів); 

Гаврилюк Олег Михайлович (торгово-посередницька діяльність); 

Гарат Роман Михайлович (пасажирські перевезення); 

Магас Галина Іванівна (роздрібна торгівля); 

Назарук Світлана Андріївна (роздрібна торгівля); 

Чемерис Олександр Ярославович (оптово-роздрібна торгівля). 

 

 

 

Найбільші підприємства: 

 

Промисловість: ПАТ “Заводоуправління будівельних матеріалів” (Симотюк Іван 

Дмитрович), ТзОВ “ЮМАС” (Балух Михайло Олексійович), ПП”Коломийський 

хлібокомбінат„ (Гуменюк Іван Іванович)  

Будівництво: ТзОВ “Скіф” (Голуб Сергій Миколайович), ТОВ “Містобуд” (Савчук 

Володимир Григорович) 

Торгівля:  ПАТ”Берегиня” (Перцович Ганна Дмитрівна); ТзОВ” Універмаг Коломия” 

(Бортник Ганна Михайлівна) 

Транспорт: ПАТ “Коломийське АТП” (Остапа В”ячеслав Михайлович); ТзОВ”АТП ДОЗ” 

(Мотель Мирослав Михайлович)  

Послуги:  Страхове ТОВ “Захід-резерв” (Матіяш Валерій Миколайович), ТзОВ”Готель 

Писанка” (Руданець Ольга Іванівна). 
 

 

Проблеми міста 

 

Найхарактерніші для міста проблеми : 

 бюджетні проблеми; 

 проблеми житла та комунального господарства. 

 

Головні моменти бюджетної проблеми: 

 недосконалість законодавства щодо формування місцевих бюджетів; 

 недостатня самостійність у формуванні доходної частини бюджету. 

 

Головні моменти житлово-комунальної проблеми: 

незадовільний технічний стан будинків та комунальних інфраструктур;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 недостатній рівень обслуговування житла; 
 незадовільний стан доріг. 

 


