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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 роботи, фінансового контролю, 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, побутового обслуговування населення, внесків до фонду 

соціально-економічного розвитку міста, енергоефективності та 

енергозбереження, надання адміністративних послуг, надзвичайних ситуацій та 

правоохоронної діяльності, пасажирських преревезень. 
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Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради – Бойцан Володимир Васильович. Народився 11.04.1970 року. Освіта 

повна вища‚ спеціаліст, Чернівецький державний університет‚ 1994р.‚ історія 

(історик‚ викладач історії). На посаді заступника  міського голови з 12 

листопада 2015 року. Веде питання освіти, культури, фізичної культури і 

спорту, охорони здоров’я, молодіжної політики. 

 

        Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради –                Дячук Олег Дмитрович. Народився 04.03.1976 року. Освіта 

повна вища‚ спеціаліст‚ Міжнародний інститут лінгвістики і права (м. Київ)‚ 

2000р.‚ правознавство (юрист). На посаді заступника міського голови з 12 

листопада 2015 року.  Веде питання: будівництва, містобудування, архітектури, 

використання та охорони земель.                                                                                                                                    

       

         Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради –  Федорук Богдан Миколайович. Народився 25.09.1987 року. Освіта 

неповна вища‚ молодший спеціаліст‚ Коломийський політехнічний коледж‚ 

2008р.‚ технологія деревообробки (технік технолог). На посаді заступника 

міського голови з 11 листопада 2015 року.  Веде питання: житлово-

комунального та дорожнього господарства, охорони навколишнього природного 

середовища, енергозабезпечення, зв'язку, управління майном, приватизації 

житла, транспорту. 

 

          Керуючий справами виконкому міської ради – Кухтар Тарас 

Миронович. Народився 08.08.1984 року. Освіта повна вища‚ Львівський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України‚ 2011р.‚ спеціальність - 

державне управління (магістр державного управління);Повна 

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

спеціальність - радіотехніка (магістр радіотехніки). На посаді заступника 

міського голови з 24 січня 2015 року. Веде питання: організаційної, кадрової, 

аналітичної роботи, кадрового резерву, навчання та підвищення кваліфікації 

кадрів, матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету, підготовки 

та проведення засідань виконавчого комітету, семінарів, сприяння у проведенні 

виборів та референдумів, контролю, перевірки й організації виконання рішень 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, особистого прийому 

громадян, організації діловодства у виконавчих органах міської ради, контролю 

за підготовкою, проходженням і виконанням службових документів та звернень 

громадян, архівної справи, забезпечення ведення Державного реєстру виборців. 
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2. Загальна характеристика міста 

Коломия - місто обласного підпорядкування, розташоване на південному 

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

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

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

по  периметру   міської   зони межує  із Коломийським районом. Довжина 

міських кордонів становить близько 35 кілометрів, у тому числі  по ріці  Прут - 

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

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

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

закордоном. Місто знаходиться на відстані  55 км   по   залізничній   та   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 01.01.2017 року) – 60,9 тис.осіб  

 

 

Демографічна ситуація (за  12  місяців 2016 року) 

- народилося - 574 осіб 

- померло - 640 осіб 

  Природне скорочення склав 66 особи. 
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3. Основні показники соціально-економічного розвитку міста 
 

 Промисловий комплекс 
 Промисловий потенціал міста нараховує  33 підприємство основного кола 

та  представлений 10 галузями промисловості. В галузі промисловості за січень-

листопад 2016 року підприємствами міста реалізовано товарної продукції, робіт, 

послуг у відпускних цінах на суму  327,388 млн. грн., і становить 1,1% 

загальнообласного  показника. В загальних обсягах міста найбільшу питому 

вагу або 32,4% займає продукція підприємств харчової та переробної 

промисловості, 30,3% – по виробництву інших неметалевих мінеральних 

виробів, 9,0% - водопостачання, каналізація, поводження з відходами. На інші 

галузі припадає 28,3%. 

 Позитивну динаміку зростання виробництва з 10 галузей промисловості 

вдалось забезпечити - на 7.  На підприємствах легкої промисловості збільшено 

обсяг реалізації на 11,1%, видавничої справи – на 48,1%; виробництво інших 

неметалевих мінеральних виробів – 7,5%,  водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами – 9,4%; постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційного повітря – 72,4%;  виробництво деревини та виробів з деревини та 

на підприємствах іншого виробництва. З постійним нарощенням обсягів 

працюють ПрАТ “Дятьківці”, ТзОВ ВКФ “Тріумф”, ПП”Коломийський 

хлібокомбінат”, АТ”Консервний завод ”Консерваторія”, ТзОВ “ТенМарк”, 

ТзОВ “Компанія Віт”, ПАТ”Заводоуправління    будівельних   матеріалів”,  

ТзОВ “АРВ Техніка”, КП “Коломияводоканал”, КП “Колокомунсервіс”. 

Поряд з позитивними змінами, спад  обсягів реалізації товарної продукції 

допущено у 3 галузях промисловості, зокрема на підприємствах харчової 

промисловості  (27,3%), хімічна промисловість (11,5%) та в машинобудівній 

галузі (26,8%). Протягом звітного періоду не здійснював виробничу діяльність 

ДП “Інструментальний завод”, у  січні – квітні 2016 року  ТзОВ “Коломийський 

бетон”,  у лютому-березні ВАТ “Консервний завод „Консерваторія”, у квітні-

червні ТзОВ”Лугок”.  

За січень-грудень 2016 року промисловими підприємствами міста сплачено 

до бюджетів усіх рівнів (без врахування єдиного соціального внеску) 53,12 

млн.грн., в тому числі до місцевого бюджету 50,88 млн.грн. Найбільшими 

платниками до бюджетів усіх рівнів серед промисловості є                                       

ПАТ ”Заводоуправління будівельних матеріалів”, яким сплачено 39,4% від 

загальної кількості податків промислових підприємств основного кола 

звітуючих, КП ”Коломияводоканал” (11,6), ПрАТ”Дятьківці” (6,6%),  ПП 

“Коломийський хлібокомбінат” (6,9%), ТзОВ ”Тенмарк” (6,9%), 

КП”Житлоінфоцентр” (4,0%), ТзОВ ВКФ „Тріумф” (3,3%), ПП 

”Прикарпаткабель” (2,3%), Коломийський МРЕМ (3,5%). 

 

Інноваційна діяльність. 
Працюють над покращенням якості виготовленої продукції та проводять 

роботу у сфері технічного регулювання  ТзОВ ВКФ „Тріумф” (розширення 

асортименту з рибних пресервів),   ПП ”Коломийський хлібокомбінат” 
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(впроваджено нові види кондитерських виробів),  ТзОВ ”Тенмарк” 

(встановлено нове обладнання для спайки деталей клеєм при тармічній обробці, 

проведено навчання працівників для роботи на новому обладнанні, встановлено 

з нові машини). 

 

Енергоефективність та енергозбереження 

З метою підвищення енергоефективності соціальних об’єктів у 2016 році 

реалізовано проект «Енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи 

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

підтримки проекту GIZ “Енергоефективність у громадах», бюджет проекту 

становив 1 584 054,00 грн., в тому числі сума технічної допомоги -  907 900,00 

грн. 

В результаті реалізації проекту здійснено капітальний ремонт системи 

теплозабезпечення та встановлено сучасний модульний індивідуальний 

тепловий пункт, який призначений для обліку, розподілу та регулювання 

теплової енергії в системах гарячого водопостачання та опалення. ІТП має 

можливість погодозалежного автоматичного регулювання температури 

теплоносія в системі. 

Реалізація даного проекту дозволила знизити витрати в межах 30 % 

теплової енергії на опалення при збереженні необхідних параметрів теплоносія в 

системі опалення. Пріоритетом при реалізації проекту є також створення 

належних санітарно-гігієнічних, комфортних умов для перебування дітей та 

працівників ЗОШ І-ІІІ ст.№2. 

Відповідно до Меморандуму щодо співпраці із Проектом у сфері 

залучення кредитних ліній для реалізації енергоефективних проектів, на 

виконання кредитного договору 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.) придбано та встановлено 710 

світлодіодних світильників та 930 світлодіодних ламп. 

 

Дорожнє господарство, транспорт. 
На поточний ремонт дорожньої мережі використано 3697,0 тис.грн. 

Виконано роботи по ремонту 10 вулиць  з додаванням щебеню площею 5610 м2 

та використано 518,9 м3 щебеню, та 32 вулиці без додавання щебеню  площею 

35110 м2. Проведено ремонт дорожнього покриття 24 вулиць асфальтобетонною 

сумішшю площею 7538 м2  на суму 2483,693 тис.грн. та тротуарів по вул. 

Валовій, Шухевича, Коновальця, Стуса, Ринок, Шевченка, Грушевського,  

площею 633,8 м2 на суму 110,992 тис.грн.  

Проведено капітальний ремонт вул. Української на суму 1123,353 тис.грн. 

(площа 2850 м2), капітальний ремонт вул. Горбаша на суму 500,0 тис.грн. (947 

м2) капітальний ремонт вул. Моцарта на суму 175,916 тис.грн, капітальний 

ремонт дорожнього покриття вул. Трильовського на суму 194,56 тис.грн (площа 

3291 м2),  капітальний ремонт вул. Франка на суму 1309,916 тис.грн. (площа  
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3215 м2), капітальний ремонт вул. Міцкевича на суму 1126,385 тис.грн 

(площа 3385,0 м2), капітальний ремонт вул. Миколайчука на суму 598,848 

тис.грн. (площа 1148,0 м2). Проведено капітальний ремонт вул. Костомарова на 

суму 627,159 тис.грн (площа 1922 м2).  

За  рахунок   коштів   державного   бюджету   проведено ремонт частини 

вул. Міцкевича на суму 696,354 тис.грн. Виготовлено проекти та проведено 

експертизу на «Капітальний ремонт вул. Верещинського», «Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Миколайчука». 

Щоденно проводиться технічне обслуговування 13 світлофорних об’єктів, 

проведено ремонт  дорожнього огородження по вул. Криничній, змонтовано 

пішохідне огородження по вул. Антонечка - Давидовича, встановлено 

огородження із стовбців по вул. Яворницького (біля дитячого садка), проведено 

повздовжню дорожню розмітку протяжністю 15,4 км та розмітку пішохідних 

переходів площею 746,5 м2. Встановлено 59 кришок мережі дощової каналізації. 

Встановлено 57 дорожніх знаків. На дані потреби використано 943,281 тис.грн. 

 

Земельні відносини. 
До  міської ради надійшло 417 звернень від учасників АТО та членів їх 

сімей щодо виділення земельних ділянок на території міста.  На даний час 

виділено 310 ділянок. Відмовлено 18 особам. В черзі на отримання перебувають 

108 учасників АТО та членів їх сімей (32 з них — не зареєстровані на території 

міста). 

У  2016 році було проведено аукціони де реалізовано 2 об’єкти, що 

перебували в комунальній власності міста на суму    81,6 тис.грн. Також, в 

процесі підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах 

знаходиться 6 об’єктів, орієнтований дохід від продажу яких складатиме  3, 39 

млн.грн. Шляхом викупу орендованих земельних ділянок було реалізовано 4 

об’єкти, що перебували в комунальній власності міста на суму 165,2 тис. грн. 

Потрібно також сказати, що  26 травня 2016 року було проведено аукціон, з  

продажу права оренди земельної ділянки комунальної форми власності по 

вулиці І. Шарлая, який виграла Німецька компанія "Leoni". Відповідно, орендна 

плата за користування вищевказаною земельною ділянкою складатиме 681,3 

тис.грн. щорічно. 

 З 1 серпня всі закупівлі послуг, які проводив відділ земельних відносин 

Коломийської міської ради, здійснюються виключно в електронній системі 

ProZorro. Це допомогло міському бюджету за три місяці заощадити  близько 

180,0 тис.грн.  

 

Будівельна діяльність  

            Обсяг виконаних будівельних робіт по місту за 12 місяців 2016 року 

становить 18,38 млн.грн., що на 16,3% більше проти відповідного періоду 

попереднього року. У структурі робіт за характером будівництва роботи з 

нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 64,3% 

від загального обсягу, з поточного та капітального ремонтів – відповідно 33,4%  
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та 2,3%. Частка міста у загальнообласному обсязі будівельних робіт 

становить 1,2%.  

Житлово-комунальне господарство 

В 2016 році на потреби житлово-комунального господарства виділено з 

бюджетів різного рівня  41058,32 тис.грн, в тому числі на благоустрій міста 

13,922,267 тис.грн, з них на ремонт дорожнього покриття та обслуговування 

засобів регулювання дорожнього руху 4640,6 тис.грн; видатки з фонду розвитку 

18138,248 тис.грн, з фонду охорони навколишнього природного середовища 

7508,504 тис.грн. 

Станом на 1.01.2017 року за рахунок коштів виділених на утримання 

об’єктів благоустрою виконуються 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 8879,223 тис.грн. 

Щоденно проводилось прибирання близько 143,0 тис.м2, почищено 1150 

дощезбірників мережі дощової каналізації, ліквідовано 46 стихійних 

сміттєзвалищ, вивезено і захоронено на полігоні твердих побутових відходів 

3728 м3 сміття, проведено очистку русел та берегів р. Радилівка - 2700 м/п русел 

та 6690 м/п берегів. 

Відремонтовано міст та лавки в парку ім. К.Трильовського, влаштовано 

пішохідний міст по вул. Довбуша, влаштовано підсипку дитячого майданчика 

по вул. Січових Стрільців, 48, демонтовано фонтани на пл. Шевченка та на 

площі біля музею «Писанка», пофарбовано урни в центральній частині міста, 

встановлено лавки на прибудинкових територіях по вул.. Костомарова, 1 та 

Хмельницького, 1, влаштовано площадку для майданчика подарованого 

«Леоні».  

За кошти передбачені на утримання кладовищ, утримання притулку для 

бродячих тварин та відлов собак проводились наступні роботи: пострижено 

живоплоту - 380 м/п, зрізка чагарників –121000 м2, викошування трави –2311 м2 

прибирання території –1570 тис. м2. Вивезено 390 м3 побутових відходів. В 

притулку для бродячих тварин утримується 154 собаки. Відловлено і 

простерилізовано 86 собак та 5 котів проліковано. 

Для утримання дорожньої мережі в зимовий період було задіяно 6 

одиниць спеціалізованої техніки. За зимовий період 2016 року використано 613 

тонн соляно-піщаної суміші за період .  

Постійно здійснюється обслуговування 114,5 км мереж вуличного 

освітлення. На даний час освітлюється 114 вулиць. На електроенергію для 

вуличного освітлення використано 1536,998 тис.грн. За кредитні кошти 

Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО) впроваджено проект 

«Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Коломиї шляхом технічного 

переоснащення світильників на основі LED-технологій. Що дасть можливість 

зменшити споживання електричної енергії, відповідно до якого встановлено 705 

світлодіодних світильники та 927 ламп.  
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За кошти програми «Безпечне та комфортне місто» встановлено 32 

відеокамери на вулицях міста.  

За кошти фонду розвитку міського бюджету придбано оргтехніку для 

відділу управління комунальним майном на суму 34,85 тис.грн, оплачено 817,88 

тис.грн. по „Програмі підтримки ОСББ в м. Коломия на 2015-2017 роки.” 

Проведено капітальний ремонт площадки для розміщення інфраструктури 

оптового ринку по вул. Шухевича в сумі 253,11 тис.грн.  (покриття з тротуарної 

плитки площею 900 м2 та огорожа площадки). Виконано роботи по 

реконструкції ПЛ-35 кВ по вул. Шарлая на суму 1496,667 тис.грн.,  

реконструкції газопроводу по вул.. Шарлая на суму 884,377 тис.грн. та 

реконструкції волоконно-оптичної лінії по вул. Шарлая на суму 62,255 тис.грн. 

За рахунок коштів державного бюджету проведено ремонт частини вул.. 

Міцкевича на суму 696,354 тис.грн. 

 На поповнення статутних капіталів комунальних підприємств спрямовані 

кошти фонду розвитку в сумі 8086,672 тис.грн. Комунальними підприємствами 

використано кошти на такі роботи: 

КП «Коломияводоканал» - 4379,641 тис.грн. Проведено капітальний  

ремонт водопроводу по вул.. Оренштайна (280 м/п) на суму 179,337 тис.грн., 

капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Міцкевича (45 м/п) на суму 

112,38 тис.грн., капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Сосюри (389 

м/п) на суму 101,824 тис.грн., капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 

Міцкевича-Старицького (4,5 м/п) на суму 24,922 тис.грн., капітальний ремонт 

водопровідної мережі вул. Міцкевича (від вул. Косівської до вул. Міцкевича, 

109) (380 м/п) на суму 181,651 тис.грн., капітальний ремонт водопровідної та 

каналізаційної мережі військового містечка по вул. Моцарта, 33 (333 м/п) на 

суму 126,943 тис.грн., капітальний ремонт водопровідної мережі  по вул. 

Перемоги (324 м/п) на суму 140,987 тис.грн., капітальний ремонт водопровідної 

мережі по вул.. Трильовського (373 м/п) на суму 158,724 тис.грн., капітальний 

ремонт водопроводу по вул. Верещинського (362 м/п) на суму 222,772 тис.грн., 

проведено ремонт підкачувальної насосної станції по вул. Мазепи, 274А на суму 

58,043 тис.грн., капітальний ремонт водопроводу на ділянці від вул. 

Грушевського, 63 до вул. Перемоги на суму 14,036 тис.грн. (115 м/п), 

капітальний ремонт каналізаційної мережі на ділянці вул.. Зарічна - вул. 

Винниченка на суму 200,883 тис.грн. (86 м/п), капітальний ремонт водопроводу 

на ділянці від вул. Карпатської до вул. Полуботка на суму 56,176 тис.грн.(156 

м/п), капітальний ремонт водопровідного вводу до приміщення стадіону 

«Юність» по вул. Петлюри на суму 15,206 тис. грн. (209 м/п), капітальний 

ремонт каналізаційної мережі по вул. Чорновола, 32 на суму 105,321 тис.грн. (83 

м/п), капітальний ремонт водопостачання зеленої зони по вул. Карпатській біля 

будинку № 2 на суму 7,841 тис.грн., капітальний ремонт каналізаційної мережі 

від вул. Атаманюка до вул. Верещинського на суму 247,878 тис.грн. (218 м/п), 

капітальний ремонт каналізаційного випуску від буд. № 23 по вул. Чайковського 

на суму 27,379 тис.грн. (53 м/п), капітальний ремонт каналізації по вул. 

Театральній, 56 на суму 20,721 тис. грн. (22 м/п), капітальний ремонт 

каналізаційного випуску по вул.. Мазепи, 38 на суму 6.947 тис.грн (14 м/п),  
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капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Грушкевича на суму 

106,074 тис.грн. (194 м/п), капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 

Обертинська, Кам’янецька на суму 265,155 тис.грн (590 м/п),  капітальний 

ремонт водопровідної мережі по вул. Вахнянина, Кубійовича на суму 256,735 

тис.грн (569 м/п), капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 

Аеропортній на суму 285,241 тис.грн (669 м/п), оплачено частину основного 

боргу за кредитом Міжнародного банку реконструкції і розвитку на суму 

1456,445 тис.грн.  

КП «Житлоінфоцентр»  - 2110,913 тис.грн. Проведено реставрацію фасаду 

і карнизів пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі по вул. 

Відродження,7 на суму 242,527 тис.грн., капітальний ремонт фасаду будівлі на 

пл. Відродження, 6  на суму 168,503 тис.грн., капітальний ремонт даху будинку 

№ 104 (кв.1) по вул.. Івана Франка на суму 97,474 тис.грн., встановлення 

(капітальний ремонт) дитячих майданчиків біля житлових будинків у м. 

Коломия (Костомарова, С. Соколовського, Шкільна, Мазепи, 292, Сахарова, 3-6, 

Достоєвського-Софіївська, Лисенка, 36-38, Довбуша. 117-119, Лентовича, 95А, 

Фабрична, Квіткова, 39, Чехова (озеро) на суму 846,225 тис.грн., капітальний 

ремонт м’якої покрівлі на суму 262,273 тис.грн., встановлення дитячого і 

спортивного майданчика в районі вул. Шарлая на суму 131,674 тис.грн., 

придбання обладнання (бензопила) на суму 120,66 тис.грн., заміна вхідних 

дверей на суму 58.926 тис.грн., капітальний ремонт ліфтів (експертне 

обстеження) на суму 140,71 тис.грн., придбання обладнання (метелопластикові 

конструкції) – 41,940 тис.грн.  

КП «Коломиятеплоенергія» - 226,338 тис.грн. За ці кошти проведено 

оплату за ремонт димової труби на котельні по вул.. Лисенка,18а  

КП «Полігон Екологія» - 1200,0 тис.грн. Дані кошти використані для 

придбання укладальника асфальту та мотокоси. 

КП «Коломийська муніципальна дружина» - 19,781 тис.грн. Кошти 

використані для придбання обладнання до паркоматів. 

КП «Коломиятеплосервіс» - 150,0 тис.грн. Дані кошти використані для 

придбання двох твердопаливних котлів на котельню по вул. Леонтовича, 14 А та 

Костомарова, 5. 

 

Забезпечення умов для соціально-економічного розвитку району 

Бюджетна політика 
Протягом 2016 року в міський бюджет по загальному фонду (без 

трансфертів) поступило коштів в сумі 143,1 млн.грн. при уточненому плані 

142,6  млн.грн., що становить 100,3 відсотки до запланованих або з 

перевиконанням на 0,49 млн.грн.  

Базової дотації надійшло до бюджету  6,05 млн.грн., при запланованих 

6,05 млн.грн., що складає 100,0 відсотків до річного плану. 

Однак, за рахунок недопоступленнь в міський бюджет субвенцій з 

державного бюджету на суму 2,5 млн.грн., бюджет міста по доходах загального 

фонду склав 424,07 млн. грн. при запланованих 426,07 млн.грн., що становить 

99,5 відсотки, або з недовиконанням на 2,0 млн. грн. 
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Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 74,63 млн. грн., що 

становить 100,3 відсотків до запланованих, або з перевиконанням на 0,25 млн. 

грн.  

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 37,79 млн.грн. 

при запланованих 37,47 млн.грн., що склало 100,9 відсотки, або з 

перевиконанням на  0,32 млн.грн. з них: 

 -  податку на нерухоме майно  надійшло до бюджету на суму 2,49 

млн.грн. при запланованих 2,3 млн.грн., що склало 105,9 відсотки, або з 

перевиконанням на 0,14 млн. грн.; 

 - плати за землю надійшло до бюджету на суму 17,05 млн.грн. при 

запланованих 17,04 млн.грн.; 

 - єдиного податку надійшло до бюджету на суму  17,93 млн.грн. при 

запланованих  17,74 млн.грн., що склало 101,1 відсотки, або з перевиконанням 

на  0,19 млн.грн. 

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 

4,74 млн.грн., при запланованих  4,54 млн.грн., що склало 104,3 відсотків або з 

перевиконанням на  195,3 тис.грн. в тому числі: 

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, та фізичних осіб - підприємців громадських формувань – 129,9 тис.грн. при 

запланованих 120,29 тис. грн.,  або з перевиконанням на 9,6 тис.грн.; 

-    плати за надання інших адміністративних послуг – 3,76 млн.грн. при 

запланованих  3,58 млн.грн., або з перевиконанням на  181,7 тис.грн.; 

-  адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 846,1 тис.грн. при запланованих  842,1 

тис.грн.,  або з перевиконанням на  4,0 тис.грн. 

Акцизного податку з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів надійшло до бюджету на суму 23,5 млн.грн. при 

запланованих 23,8 млн.грн., що складає 98,9 відсотки   або з недовиконанням на  

249,7 млн.грн., в зв’язку з несплатою за листопад місяць даного податку 

юридичною особою ТзОВ «Білдінг Смарт Плюс», зареєстрованою в м. Івано-

Франківськ, а АЗС розташована в м. Коломия на вул. Вахнянина, 32. 

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на 

суму 9,3 млн.грн. при запланованих  9,3 млн.грн., що склало 100,8 відсотків, або 

з перевиконанням на 71,08 тис.грн. з них: 

- бюджету розвитку поступило в  сумі 1,59 млн.грн. при запланованих  

1,59 млн.грн., що склало 100,0  відсотків. 

Видатки загального фонду бюджету м. Коломия з врахуванням 

трансфертів з Державного бюджету за 2016 рік склали 392,05 млн.грн., що 

складає 99,6 відсотки до уточненого плану на 2016 рік (393,8 млн.грн.). 

На захищені видатки при запланованих 374,31 млн.грн. спрямовано 373,03 

млн.грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 135,7 млн. грн., 

на продукти харчування спрямовано 3,94 млн.грн., на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв спрямовано 19,24 млн.грн.  

За звітний період отримано трансфертів: 

- з державного бюджету по загальному фонду в сумі 280,3 млн. грн. 
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- з обласного бюджету по загальному фонду – 537,9 тис.грн., по 

спеціальному – 5,73 млн.грн. 

Дебіторської та кредиторської заборгованості по захищених статтях 

видатків станом на 01.01.2017 року відсутня. 

 

Податкова політика. 

Протягом  січня- грудня 2016 року за рахунок вжитих заходів інспекцією до 

бюджетів всіх рівнів мобілізовано 244507,7 тис.грн. 

До державного бюджету  фактично надійшло 108353,0 тис. грн 

В розрізі окремих платежів: 

- ПДФО – фактично надійшло 31094,6 тис.грн.; 

- Військовий збір – фактично надійшло 7962,3 тис.грн.; 

- Податок на прибуток – фактично надійшло 15152,9 тис.грн.; 

- ПДВ – фактично надійшло 53212,9 тис.грн. 

Місцевий бюджет: план – 135798,0 тис. грн., надійшло – 136154,7 тис. 

грн., виконання – 100,3 відс., перевиконання складає 356,6 тис.грн 

Виконання доведених завдань в розрізі окремих платежів склало: 

- ПДФО – 100,3 відс., при плановому завданні 74373,1 тис.грн. фактично 

надійшло 74627,0 тис.грн.; 

- Плата за землю – 100,1 відс., при плановому завданні 17039,2 тис.грн. 

фактично надійшло 17050,9 тис.грн.; 

- Єдиний податок – 101,1 відс., при плановому завданні 17738,0 тис.грн. 

фактично надійшло 17933,5 тис.грн.; 

- Акцизний податок – 98,9 відс., при плановому завданні 23751,2 тис.грн. 

фактично надійшло 23501,5 тис.грн. 

  

Інвестиційна  діяльність 
В У 2016 році, за результатами конкурсного відбору, було відібрано для 

участі у Проекті МРГ-III 6 ініціативних груп, які бажали створити ОСББ та 1 

вже діюче об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. В процесі 

підготовки мікропроектних пропозицій та визначення пріоритетних напрямків 

щодо проведення капітальних ремонтів житлового фонду багатотоповерхових 

будинків ініціативні групи провели державну реєстрацію новостворених ОСББ. 

Бюджет Проекту МРГ для м.Коломиї у 2016 році становить 4135922,00 грн., в 

тому числі внесок ПРООН — 1 948 045,00 грн., ОСББ — 229065,00 грн., 

бюджетне співфінансування – 1 958 812,00 грн. 

Разом з тим, місто Коломия, в рамках концепції  «Розумні міста» для міст-

партнерів Міського компоненту проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду-ІІІ» щодо впровадження ініціатив, спрямованих на 

покращення життєдіяльності міської інфраструктури та підвищення умов 

населення, відібрано для реалізації проекту “Безпечне та комфортне місто: 

встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях”. Бюджет 

Проекту МРГ ІІІ становить 833 974,00 грн., в тому числі внесок ПРООН 

620 603,00 грн., бюджетне співфінансування – 213 371,00 грн. За результатами 

реалізації встановлено 32 відеокамери та тривають пусконалагоджувальні  
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роботи щодо встановлення комутаційного обладнання та серверу щодо 

підключення до системи 6-ти відеокамер AXIS 221, які закуплені 

Коломийським відділом поліції та спостерігають за дорожнім рухом з трьох 

напрямків в'їзду-виїзду з м. Коломиї.  

Встановлення системи відеоспостереження зможе покращити криміногенну 

ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння 

правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх 

профілактиці, адже сама відеокамера своїм виглядом в деякій мірі зупиняє 

правопорушення. Слід зазначити, що одним з важливих напрямків забезпечення 

безпеки громадян є їх захист на автотранспортних шляхах міста. 

20 жовтня 2016 року у м.Коломия відбулося урочисте закладення пам'ятної 

капсули у фундамент майбутнього заводу відомої німецької компанії LEONI, 

будівництво якого планують завершити до червня 2017 року. Загальна площа 

становитиме 6300 м.кв. Сума інвестицій складає близько 15 млн.євро. Зокрема, 

на спорудження промислового об'єкта спрямують 6,6 млн.євро, а на його 

устаткування — 8 млн.євро. У 2017 році планується створити 800 нових 

робочих місць, а до кінця 2021 року — понад 5 000 чоловік. 

 

 Розвиток туристичної галузі 
Туризм є важливою складовою частиною розвитку економіки та одним із 

пріоритетних напрямків роботи міської ради. Туристичні послуги  в місті 

Коломиї надаються 17 туристичними агенствами, одне з яких являється 

туроператором, здійснює організацію та забезпечує створення туристичного 

продукту, натомість турагенства провадять посередницьку діяльність з 

реалізації туристичного продукту туроператорів. Протягом 2016 року за 

інформацією найбільш відвідуваних об’єктів міста, таких як: Музей 

Писанкового розпису, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття ім. Й.Кобринського та Музей історії міста Коломиї, наше місто 

відвідало близько 5,918 тис. в’їзних туристів та 159,483  тис. внутрішніх 

екскурсантів. Сплата туристичного збору за підсумками 2016 року суб’єктами 

господарювання м.Коломиї до міського бюджету становила 10 683,00 грн., що 

становить 116,4 % до планового показника. В місті функціонує 7 готелів, 7 

садиб, 1 хостел.  

          Для ознайомлення з етнографічними особливостями та культурною 

спадщиною міста й області започатковано проведення щорічних фестивально-

ярмаркових  заходів:   

- Всеукраїнський фольклорний фестиваль “Писанка”, основною метою 

якого є вдосконалення школи традиційного народного мистецтва декоративного 

розпису, відродження розвитку писанкарства, виявлення та підтримка 

обдарованої молоді, яка цікавиться історією та збереженням народних традицій.  

- День міста Коломиї та обласний фестиваль “Медовий Спас в Коломиї”.    

Даний захід передбачає проведення мистецької програми та виставки-ярмарки 

меду і бджолопродуктів, які зібрані на екологічно чистих територіях 

українських Карпат.  
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Музичний фестиваль ім.А.Кос-Анатольського.   Мистецька цінність 

коломийського фестивалю – це, насамперед, популяризація класичної, вартісної 

музики. Серед його гостей були відомі музиканти Микола Колесса, Мирослав 

Скорик, Євген Станкович, Ніна Матвієнко. 

        - Всеукраїнський театральний фестиваль „Коломийські представлення”. 

”Коломийські представлення” є унікальним явищем на театрально-фестивальній 

карті України.  

Поряд із фестивалями запроваджено і проведення ярмарок. З 18.04.2016 до 

08.05.2016 відбувся святковий ярмарок "Коломийський Великдень. Під час 

ярмарку відбувалась виставка-продаж товарів великодньої тематики, писанок, 

вишитого одягу, виробів з лози, глини та дерева, національних прикрас та 

сувенірів. Фестивальна програма включала: пасхальні ігри, гаївки, веснянки, 

театралізовані дійства, майстер класи та конкурси писанкового розпису. У 

ярмарку прийняли участь біля 60 учасників. 

З 12.08.2016 до 25.08.2016 - святковий Спаський ярмарок, присвячений до 

775-річного ювілею першої літописної згадки про місто. В Спаському ярмарку 

прийняли участь більше 200 учасників, з них - 30 майстрів, які реалізували 

різноманітну продукцію: вироби ручної роботи з дерева, лози, бісеру, обереги, 

віночки, українські сувеніри, продукти бджолярства та ін.  

 

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).  Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–

підприємців та мережу ринків м.Коломиї у січні–вересні 2016 року населенню 

реалізовано товарів на  2,4 млрд.грн., що на 2,0% більше обсягу відповідного 

періоду 2015 року. Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу склав 

39180 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 

2016 року продано товарів  на 563,99 млн.грн., що становить 96,3.  

 Станом на 01.01.2017 року в місті Коломиї працюють 15 фірмових 

магазинів місцевих виробників продовольчої продукції. За 9 місяців 2016 року 

фізичними особами-підприємцями в місті введено в експлуатацію комплекс 

магазинів по вулиці Мазепи та кафе по вулиці Антоненка-Давидовича.  

Протягом року спільно з Коломийським відділом поліції ГУНП проведено 

роботу з ліквідації стихійної торгівлі.  

 На сьогодні в м. Коломиї діє 11 ринків: 

 - КП “Коломийський центральний продовольчий ринок”. За час діяльності 

підприємства всього збудовано 147 нових торгових кіосків та додатково 

утворено 240 робочих місць для тих, хто торгує сільськогосподарською 

продукцією, значно покращено умови праці продавців на ринку. Для сезонних 

видів продукції облаштовано 205 додаткових торгових місць. У молочному  
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павільйоні ринку проведено капітальний ремонт. Для здійснення торгівлі 

молоком та молочною продукцією в наявності є 100 торгових столів, з яких 

щоденно 90 місць залишаються вільними. Також є безкоштовні торгові місця 

для соціально-незахищених верств населення. На ринку є 700 торгових місць. 

На даний час 200 робочих місць є вільними.  

Для покращення матеріально технічної бази підприємства створено нову 

систему каналізації довжиною 100 м/п. При проведенні ремонтних робіт на 

території ринку укладено 2944 м2 бруківки. На вищезгадані роботи було 

витрачено грошових коштів  на суму 1,99 млн.грн.  

Облаштовано торгівельну площу та організовано ярмарок з реалізації 

сільськогосподарської продукції по вул. Шухевича біля ринку «Тайстра», де 

здійснюється торгівля за гуртовими цінами. 

   

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 низку важливих 

економічних та соціальних функцій, дозволяючи ефективно вирішувати 

завдання виробничого, наукового та господарського характеру.  

Станом на 01.01.2017 р. на податковому обліку зареєстровано 4347 фізичних 

осіб-підприємців.   

Для вдосконалення правового регулювання господарських відносин та 

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних законодавчих 

документів місцевого значення протягом січня-вересня 2016 року прийнято 4 

регуляторні акти, розроблені у відповідності до вимог Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

З метою оперативного надання адміністративних послуг, на виконання 

Закону України «Про адміністративні послуги»у Коломийській міській раді 

функціонує управління надання адміністративних послуг, яке надає 93 

адміністративні послуги (на 40 адміністративних послуг більше, ніж у 2015 

році). З березня-квітня 2016 року управлінням розпочато надання 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації бізнесу (14  

адміністративних послуг), державної реєстрації нерухомості (10  

адміністративних послуг), реєстрації місця проживання (3 адміністративні 

послуги).  

За  2016 рік через УНАП надано 20000 адміністративних послугу.  

Найбільш масовими у звітному періоді були послуги у сферах: 

- державної реєстрації нерухомості та бізнесу – 8000 послуг; 

- реєстрації місця проживання – 4000 послуг; 

- державної реєстрації земельних ділянок – 3000 послуг. 

За надання адміністративних послуг через УНАП, починаючи з березня 

2016 року до міського бюджету м. Коломия надійшло 1,0 млн.грн. 
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Ведуться ремонтні роботи нового приміщення управління надання 

адміністративних послуг, площею понад 700 квадратних метрів, по пл. 

Привокзальна, 2а 

 

Розвиток гуманітарної та соціальної сфери 

Освіта 

Управління освіти Коломийської міської ради впродовж 2016 року 

продовжувало працювати над удосконаленням надання освітніх послуг, 

зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпеченням їх 

необхідним навчальним обладнанням, а також над вихованням людини творчої, 

ініціативної, здатної вільно орієнтуватись в сучасних умовах та бути готовою до 

самостійного життя. 

 Мережа закладів освіти міста складається з 13 дошкільних навчальних 

закладів,  9 загальноосвітніх навчальних  закладів, НВК №9 «школа - 

природничо-математичний ліцей», гімназії імені М.Грушевського,  

4 позашкільних навчальних закладів. У дошкільних навчальних закладах 

функціонує  108 вікових груп,  в яких виховується 2616 дітей. Мережа 

дошкільних закладів міста включає  установи різного типу: 11 -  комбінованого, 

1- санаторного типу, 1 - навчально-виховний комплекс. Впродовж  звітного 2016 

року  відкрито додатково 3 вікові групи  на 55 дітей за рахунок проведених 

реконструкцій  ДНЗ № 5 «Барвінок» та ДНЗ № 7 «Росинка». Проблема 

переповненості груп залишається відкритою майже у всіх дошкільних 

навчальних закладах міста. Завантаженість дошкільних навчальних закладів з 

розрахунку на 100 місць  складає  131 дитину. На черзі перебуває 267 дітей. 

Однак встановлено, що 127 дітей, зарахованих в ДНЗ міста, проживають у 

приміських населених пунктах.   

З 1 вересня 2016 року до навчання у школах міста приступило 6870 

школярів, у загальноосвітніх школах №3, №5, №10 запроваджено інклюзивну 

форму навчання, якою охоплено 4 учні. 

Вагомий доробок мають позашкільні навчальні заклади. У 135 гуртках (на 

9 більше, ніж минулого року) займається 1529 учнів, що на 122 учні більше, ніж 

в минулому році. Зокрема, кількість груп зросла у будинку дитячої та юнацької 

творчості на 3 групи,  станції юних туристів - на 6 груп. Слід відзначити високу 

результативність роботи окремих керівників гуртків,  вихованці яких щорічно 

стають переможцями міжнародних, всеукраїнських конкурсів, акцій, фестивалів. 

Далеко за межами Коломиї і навіть за кордоном відомі ансамблі бальних танців 

«Грація», «Квіти надії», ансамбль народного танцю «Дивограй», вокальні 

ансамблі «Карпатське джерельце», оркестр народних інструментів, а також 

єдиний у місті оркестр духових інструментів. Колектив бального танцю «Квіти 

надії» здобув звання «Народного дитячого колективу».  

Одним із завдань сучасної школи  є  сприяння гармонійного розвитку 

особистості, пошуку, підтримці та стимуляції обдарованих дітей. З метою 

виявлення та відбору здібних дітей проводяться різноманітні конкурси, 

олімпіади та інші інтелектуальні змагання. Особливе місце у цьому процесі  
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належить Всеукраїнським учнівським олімпіадам з базових предметів, 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 2015-2016 

навчальному році в обласних олімпіадах (ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад) взяло участь 111 учнів та здобули 67 призових місця, що становить 

60% від загальної кількості учасників, з них  9 учнів здобули по дві та більше 

перемоги.  В цьому році  на ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах 

учні  міста  вибороли 4 призових місця: Огороднік Назарій, учень 10 класу ЗОШ 

І-ІІІ ст.№4 зайняв І місце з біології;  Мизюк Ірина, учениця 10 класу НВК №9 

«школа-природничо-математичний ліцей» зайняла ІІ місце з  біології, Олексій 

Музичук, учень 8 класу НВК № 9 "школа-природничо- математичний ліцей"   

зайняв ІІ місце з  біології; Христина Лесюк, учениця 11 класу НВК № 9 "школа-

природничо-математичний ліцей" зайняла ІІІ місце з правознавства.     

З метою громадянсько-патріотичного самовизначення учнів на основі 

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

України через форми індивідуально-пошукової роботи було проведено ІХ 

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

етапі переможцем стала учениця 9 класу НВК №9 «школа-природничо-

математичний ліцей»  Соломія Юрченко (ІІІ місце).   

На високому організаційно-методичному рівні забезпечено проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання учнів. Для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в місті Коломиї було створено п’ять пунктів 

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

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

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

Дані пункти забезпечили проходження ЗНО для учасників тестування м. 

Коломиї, Коломийського, Городенківського, Косівського, Снятинського та 

Верховинського районів. До проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

було залучено 252 педагогічні працівники з навчальних закладів м. Коломиї, 

медичні працівники та працівники правоохоронних органів. 

Одним із пріоритетних завдань діяльності управління освіти є методичний 

супровід виховної роботи, надання методичної та практичної допомоги 

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

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

Концепції національно – патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, 

розвитку творчої активності педагогів, нових технологій виховання. 

Про високий фаховий рівень педагогічних працівників загальноосвітніх 

закладів міста свідчать щорічні досягнення в конкурсі «Вчитель року». За 

підсумками обласного етапу конкурсу, який проводився в 5 номінаціях, 1 

вчитель став обласним лауреатом (ЗОШ №6). У конкурсі «Педагогічна 

знахідка» на обласному етапі 2 вчителя стали дипломантами ІІІ ступеня (НВК 

№9 «школа-природничо-математичний ліцей»). 
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Особливу увагу міська рада, її виконавчий комітет та управління освіти, 

приділяла зміцненню та збереженню матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, що сприяло поліпшенню умов для надання освітніх послуг. 

Усі заклади освіти виконали поточні ремонти, провели роботи з 

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

навчальному році та в осінньо-зимовий період. Таким чином, з метою 

забезпечення нормального функціонування навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах відремонтовано 218 класів та навчальних кабінетів, 

проведено поточні ремонти в 6 спортзалах та 10 їдальнях. Для проведення 

капітальних ремонтів та придбання обладнання було використано 5,03 млн. грн. 

 Проведено ремонтні роботи, зокрема:  стадіону ДЮСШ №1 «Юність»;  

перекрили дахів у ДНЗ №2  та №5;  благоустрій території та встановлення 

бруківки на території ДНЗ №11; заміна теплотраси ДНЗ №18 та №3; здійснено 

ремонт харчоблоку шкільної кухні, частково – майстерні  у СШ   І-ІІІ ст. №1 

ім. В.Стефаника;  виконано роботи з улаштування системи  гарячого 

водопостачання у ДНЗ №16;  замінено дощату підлогу площею 142 кв. м.  у 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Т.Шевченка;   частково замінено труби 

системи водопостачання та водовідведення у СШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Стефаника, 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 8, гімназії ім. М. Грушевського, ДНЗ № 21 «Пролісок»;  

проведено капітальний ремонт санвузлів у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, ЗОШ №5, ДНЗ 

№14. 

 Замінено дерев’яні вікна на металопластикові загальною площею 442 кв. 

м.в ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 ім. С. Лисенка, ЗОШ І-

ІІІ ст. № 6 ім. Героя України Тараса Сенюка, ЗОШ І-ІІ ст. № 7, ЗОШ І-ІІІ ст. № 

8, НВК №9 "школа - природничо-математичний ліцей", ДНЗ №7, ДНЗ №14, ДНЗ 

№17, ДНЗ №19, НВК №20, ДНЗ № 21 та станції юних туристів, замінено 

дерев’яні вікна на металопластикові загальною площею 442 кв. м.  

 З метою підвищення енергоефективності соціальних об’єктів міста, за 

підтримки проекту GIZ «Енергоефективність у громадах», у ЗОШ І-ІІІ ст.№2 

реалізується проект «Енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи 

теплозабезпечення та гарячого водопостачання». Сума технічної допомоги 

становить 907900,00 грн. Для  забезпечення співфінасуванння капітального 

ремонту системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання з бюджету  

розвитку міста виділено 700 000 грн.  

У ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 ім. С. Лисенка придбано комп’ютери та оргтехніку на 

суму 126,0 тис.грн. 

 У 2016 році на оздоровлення школярів управлінням освіти витрачено  46,6 

тис.грн. Для належного відпочинку та оздоровлення дітей на базі шкіл міста 

(№1, 4, 5, 7, НВК №9) було організовано роботу  10 пришкільних англомовних 

таборів з денним перебуванням із одноразовим харчуванням. Всього 

оздоровлено 372 дітей.  

 

Оздоровлення дітей 
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У 2016 році послугами відпочинку та оздоровлення забезпечено 908 дітей 

шкільного віку, із них 174 дитини охоплені оздоровленням та 734 дитини 

послугами відпочинку. 

На оздоровчу кампанію у 2016 році з міського бюджету виділено кошти в 

сумі 250 000 грн., за які було придбано 61 путівку для дітей пільгових категорій 

в позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Перлина Придністров'я” 

(с.Михальче, Городенківський район). Також відділом молоді та спорту міської 

ради за рахунок путівок виділених Івано-Франківською облдержадміністрацією 

у Всеукраїнських та обласних дитячих оздоровчих таборах оздоровлено 46 дітей 

пільгових категорій. У пришкільних та профільних таборах забезпечено 

відпочинком 251 дитину. Оздоровлення дітей проводили також політичні партії, 

громадські та релігійні організації, спортивні федерації, послугами відпочинку 

та оздоровлення яких охоплено 483 дитини.  

Оздоровчими послугами охоплено 174 дитини пільгових категорій, а саме: 

25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 73 дітей із 

багатодітних та малозабезпечених сімей, 1 дитина-інвалід, 46 дітей, що 

знаходяться на диспансерному обліку, 5 дітей внутрішньо переміщених осіб, 20 

дітей учасників АТО та 1 дитина загиблого учасника АТО. 

На виконання міської Програми «Майбутнє України» Коломийської 

станиці Пласт на 2016-2018 роки з міського бюджету було віділено 45,0 тис.грн. 

для наметових пластових таборів, у яких послугами відпочинку забезпечено 130 

дітей. Комунальним закладом Коломийської міської ради “Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги” направлено на 

санаторно-курортне лікування 65 дітей пільгових категорій м. Коломиї. 

 

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 2016 року складає 12894 осіб. 

Станом на 01.01.2017 року в центрі зайнятості перебувають на обліку 

безробітних    громадян   -  565   мешканців   міста.  Рівень зареєстрованого 

безробіття на 01.01.2017 року по  місту становить 1,43 % . 

 З числа осіб, що звернулися до центру зайнятості,  працевлаштовано  від 

початку року 4853 особи з числа безробітних, незважаючи на складний 

фінансово-економічний стан підприємств і організацій. 

 Для забезпечення зайнятості населення від початку 2016 року 

спеціалістами служби  зайнятості проведено ряд заходів, зокрема, 45  cемінари з 

роботодавцями міста і району, 1 конференція, 5 круглих столів з роботодавцями, 

48 міні-ярмарок вакансій, 3 ярмарки  вакансій. В даних заходах взяли участь 

1944 роботодавців. 
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Молодіжна та сімейна політика.  
Відділ молоді та спорту постійно співпрацює з різними молодіжними 

громадськими організаціями та об'єднаннями. 

З метою національно-патріотичного виховання молоді відділом  молоді та 

спорту проведено такі основні заходи: акція «Запали свічку пам’яті» до Дня 

пам’яті жертв Голодомору; «Ланцюг єдності» з нагоди відзначення Дня 

Соборності України; вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні; огляд-конкурс 

стройової пісні до Дня захисника України.  

При відділі молоді та спорту функціонує Молодіжна рада, яка складається 

з 22-ох осіб, серед яких: студенти з усіх вищих навчальних закладів міста та 

активні молоді громадські діячі. Представники Молодіжної ради залучаються 

для організації та проведення загальноміських заходів. З ініціативи Молодіжної 

ради проводиться ряд благодійних та екологічних акцій. Молодіжна рада 

займається виготовленням і розповсюдженням соціальної реклами.  

Важливою формою роботи з молоддю є проведення конференцій, круглих 

столів, інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» та брейн-ринг. 

В різних навчальних закладах  проведено ряд  семінарів та лекцій на теми 

з попередження негативних явищ у молодіжному середовищі. 

В жовтні 2016 року члени Молодіжної ради взяли участь  в обласному 

форумі молодіжних громадських організацій.  

В рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції 

“Відповідальність починається з мене” проведено наступні заходи: чемпіонат 

міста з дартсу, Кубок КВН, благодійний проект “Подаруй дітям свято”. 

На колегії управління молоді та спорту Івано-Франківської ОДА, яка 

відбулася 24 лютого 2016 року, відділ у справах молоді та спорту Коломийської 

міської ради був нагороджений за зайняте ІІІ-тє місце в рейтинговій системі 

виконанння програм та заходів з питань реалізації державної молодіжної 

політики на Прикарпатті. 

В рамках міської Програми «Майбутнє України» Коломийської станиці 

Пласт на 2016-2018 роки з міського бюджету віділено 67,7 тис.грн. Разом з 

пластунами організовано святкування річниці пластової присяги, спартакіади, 

теренові ігри, поїздки та наметові табори. 

З нагоди відзначення Дня молоді проведено турнір з великого тенісу та 

чемпіонат зі стрітболу. Також в цей день відбувся велопробіг вулицями міста. А 

на сцені у парку ім. Трильовського відбулися урочистості та святковий концерт.  

Сьоме січове свято відбулося 29 вересня 2016 року. Цьогоріч захід 

присвячено 25-річчю незалежності України та її героям – учасникам АТО, під 

гаслом «Герої не вмирають». В рамках свята було зібрано 5 552 грн. для 

поранених учасників АТО. 

З метою соціально-правового захисту дітей служба у справах дітей міської 

ради підготувала 58 проектів рішень виконавчого комітету, як органу опіки та 

піклування. З них: 10 про затвердження висновків про доцільність позбавлення 

батьківських прав, 9 про визначення способів участі  батьків, які проживають 

окремо, у вихованні та спілкуванні з дітьми, 14 щодо захисту житлових та 

майнових прав дітей, 8 щодо надання статусу дитини-сироти чи дитини,  
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позбавленої батьківського піклування, 4 про встановлення чи зняття опіки,  

7 про влаштування в інтернатні заклади, 1 про утворення дитячого будинку 

сімейного типу та 5 з інших питань. Розглянуто 156 заяв громадян з особистих 

питань, що стосуються дітей, які виносилися на розгляд комісії з питань захисту 

прав дитини.  

У 2016 році було надано продуктові набори до Великодня дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського піклування на суму 13,0 тис.грн. 

Організовано святкові заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей та вручено подарунки дітям на суму 11,5 тис.грн. Придбано для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільну форму на суму 

27,0 тис.грн. Забезпечено дітей шкільним приладдям на суму 5,0 тис.грн. 

Вживаються заходи для організації святкових заходів для дітей з нагоди дня 

святого Миколая.  

 На первинному обліку у службі у справах дітей міської ради  перебуває 62 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 34 дітей 

перебуває під опікою чи піклуванням родичів, 11 - у прийомних сім'ях та 

дитячому будинку сімейного типу, 17- в інтернатних закладах. У 2016 році 

вісьмом дітям надано статус дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Працівниками служби забезпечується своєчасне внесення інформації про дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до Єдиної інформаційно-

аналітичної системи “Діти”. Двічі на рік заносяться дані про стан здоров'я дітей, 

заповнюються звіти про дотримання прав дітей, фотографії дітей та інші 

особисті дані. 

 Ефективно виконуються заходи міської Програми з виконання на 

території міста Коломиї Загальнодержавної програми “Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”. 

Надано матеріальну допомогу дітям переміщеним із тимчасово окупованої 

території або району проведення антитерористичної операції у вигляді 

канцтоварів, шкільного приладдя та шкільної форми. З цією метою використано 

18,2 тис.грн. 

 З метою попередження дитячої бездоглядності та профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх проведено 15 рейдів “Діти вулиці”, під час 

яких виявлено 19 дітей. З них: 5 вилучено з сім'ї, оскільки, проживання з 

батьками загрожувало їхньому життю та здоров'ю, 14 — попереджено. 

Вилучених дітей влаштовано до Міжрегіонального центру соціально-

психологічної реабілітації дітей в селі Мединя, Галицького району. Комісія з 

представників соціальних служб провела обстеження 46 сімей, які проживають 

у складних життєвих обставинах, 54 батьків попереджено. Ініційовано 

позбавлення батьківських прав чотирьох батьків.  

  Ще п'ять сімей перебувають під постійним контролем служби у справах 

дітей і якщо батьки продовжать зловживати алкоголем, то дітей буде відібрано і 

влаштовано до інтернатних закладів. 

 З метою попередження негативних явищ серед дітей та профілактики 

правопорушень проведено спортивні змагання серед дітей, які стоять на  
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профілактичному обліку та з шкіл міста “Молодь проти злочинності”. 

Залучено майже 250 учнів восьмих класів з семи шкіл.  

Працівники служби взяли участь у 163 засіданнях Коломийського 

міськрайонного суду по цивільних справах, у якості представників органу опіки 

та піклування в інтересах дітей, в 16-ти засіданнях суду по кримінальних 

справах та в 6 засіданнях Апеляційного суду Івано-Франківської області. 

 

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. 

Перш за все робота спрямовувалася на збереження, розвиток та 

популяризацію духовно-багатих, національно-направлених традицій нашого 

краю, підтримку талановитої молоді, розвитку професійного мистецтва, 

організацію цікавого дозвілля для різних вікових категорій населення. Протягом 

2016 року в місті проведено 583 масових заходів. 

 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”. 

Долучаються до культурно-мистецького життя і школи естетичного 

виховання. Учні шкіл естетичного виховання брали участь в численних 

Всеукраїнських, Міжнародних та обласних конкурсах, де завойовували призові 

місця. Зокрема, Дитяча музична школа №1 – 24 призові місця в різних 

номінаціях, з них перше призове в Міжнародному конкурсі,  6 учнів поступило 

у вищі та середні спеціалізовані мистецькі навчальні заклади для продовження 

музичної освіти. Дитяча музична школа № 2 ім. Г. Грабець – 2 призові місця у 

Всеукраїнському конкурсі. Дитяча художня школа ім. Я. Пстрака – 22 призові 

місця. Учні школи брали участь в сімнадцятьох творчих конкурсах, з них 5 – 

міжнародних, 7 – Всеукраїнських. 5 учнів школи поступили  у вищі навчальні 

заклади для продовження своєї мистецької освіти. 

 

Фізична культура і спорт 

У 2016 році з міського бюджету на олімпійські види спорту виділено 244, 

0 тис.грн. На неолімпійські види спорту — 60,0 тис.грн. На спортивно-масові 

заходи — 50,0 тис.грн. По міській програмі “Розвитку футболу” виділено 500,0 

тис.грн.  
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Проведено ряд змагань всеукраїнського рівня з наступних видів спорту – 

важкої атлетики, легкої атлетики, боксу, пауерліфтингу, вільної боротьби. Так 

само проведено ряд змагань обласного значення з таких видів спорту як  

пауерліфтинг, важка атлетика, бокс, футбол, кікбоксинг, шахи, теніс, легка 

атлетика.  

 Коломия протягом багатьох років посідає друге місце в категорії спорту 

вищих досягнень в межах Івано-Франківщини. 

 Серед міських масових заходів було організовано в рамках Кубка міського 

голови ряд змагань з наступних видів спорту: легка атлетика, волейбол, футбол,  

міні-футбол, тхеквондо, кікбоксинг, шахи, теніс, гімнастика, дзюдо, футзал.  
 Протягом місяця в Коломиї проходив міський етап шкільного турніру з 

футзалу Кубок НФК “Ураган”, переможцем якого стала команда ЗОШ №4.  

 Традиційними для Коломиї стали міжнародні матчеві зустрічі з боксу. У 

2016 році таких було дві: «Україна — Ірландія» та «Україна — Німеччина». 

 Протягом навчального року проходила дитячо-юнацька футбольна ліга 

області. Дві команди м.Коломиї в фіналі здобули 3 місце. 

 Коломиянка Вероніка Івасюк взяла участь в Олімпійських іграх в Ріо-де-

Жанейро у складі Олімпійської збірної команди України з важкої атлетики. 

Вероніка є майстром спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, 

членом збірної команди України. Також спортсменка є неодноразовою 

чемпіонкою України, срібна призерка чемпіонатів Європи 2015-2016 років.   

 У 2016 році депутатським корпусом та очільниками міста, прийнято 

рішення спрямувати додатково зароблені кошти, внаслідок перевиконання 

бюджету на вдосконалення фінансування закладів фізичної культури та спорту, 

розширення мережі спортивних закладів та впорядкування їх роботи. 

Таким чином, після затвердження мережі дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, в місті Коломия запрацювало 20 відділень із різних видів спорту (а це на 9 

видів більше ніж було). До занять спортом на базі дитячо-юнацьких шкіл 

залучено на 518 дітей більше ніж торік, а для тренерів-викладачів відкрито 14 

нових робочих місць. Нижче в табличному вигляді викладено для порівняння 

мережу попередню та теперішню. 

 В 2016 році з міського бюджету виділено кошти для капітальних ремонтів 

спортивних споруд. А саме, 864,0 тис. грн. для ремонту приміщень по бул. Лесі 

Українки, 43 та 642,0 тис. грн. на приміщення по вул. Петлюри, 17 б.   

 

 Оплата праці  

Станом на 01.01.2017 року заборгованості  із виплати заробітної плати 

становить 13,0 тис.грн. Відносно початку року вона зменшилась на 487,4 

тис.грн.  

За період січень-грудень 2016 року повністю погашено заборгованість по 

заробітній платі на економічно активних підприємствах, зокрема на КЕЗ «Прут»   

та ПАТ «Прикарпаття». З метою недопущення росту заборгованості із виплати 

заробітної плати впродовж 2016 року проведено 2 засідання тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 
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В 2016 році зареєстровано 27 колективних договорів та змін і доповнень до 

них. 

За період січень-грудень 2016 року проведено 4 засідання робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, на яких 

заслухано звіти 9 керівників підприємств та 6 приватних підприємців.  

Крім того, 24 листопада  та 5 грудня поточного року відділом праці 

управління праці та соціального захисту населення міської ради проведено 

робочу зустріч з 3 керівниками підприємств та 4 приватними підприємцями, які 

згідно звітів у вересні 2016 року нарахували своїм працівникам заробітну плату 

нижче мінімального рівня. 

Рейдовою робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення, завданням якої є проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи у вересні поточного року проведено таку інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 9 роботодавців та найманих працівників. По 

результатах проведеної роботи укладено 3 трудових договори, тим самим 

легалізовано 4,5 тис.грн. заробітної плати, а це в свою чергу збільшення 

надходжень до місцевого бюджету.  

 

Соціальний захист населення 
Впродовж 2016 року суттєво збільшилась кількість сімей, які потребують 

державної підтримки в оплаті житлово-комунальних послуг, а саме в 

призначенні субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Станом на 

01.01.2017р. до управління звернулося 14465 громадян за призначенням 

субсидій, що на 4470 звернень більше ніж на 01.01.2016 р., та на 12382 більше 

ніж за аналогічний період 2015 року. 

        Управління проводить ведення Єдиного державного автоматизованого 

реєстру та персоніфікованого обліку одержаних пільг (10528 одержувачів 

пільг). 

Протягом  12 місяців 2016 року нараховано пільг  (місцевий бюджет) 

813,48 тис.грн, що на 272,3  тис. грн більше ніж у 2015 році. 

Урядом України внесено зміни до Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати за користування комунальними послугами. Пільга 

надається при умові, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини 

доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Тому кожних шість 

місяців пільговики звертаються до відділу пільг для підтвердження права на 

пільги на наступний період. 

Розміщення на території міста двох військових частин та участю 

військовослужбовців в АТО, призвело до збільшення кількості виплачених 

допомог до 5 травня. 

 Якщо у 2015 році управління проводило розрахунки із 21 організацією – 

надавачів комунальних послуг, то протягом 2016 році кількість організацій 

збільшилася до 98-ми (створення ОСББ). 

Рішенням міської ради прийнято Програму компенсації  пільгового 

проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті на 2017 рік.  
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Працівниками управління, а саме відділу пільг, буде проводитися видача 

компенсаційних талонів для пільгового проїзду. 

 Особливо важливим є збір та надання оперативної інформації про потреби 

осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, 

організація роботи щодо обліку та соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб ( на даний час 108 осіб). 

 У 2016 році збільшено види допомог, які надавалися сім’ям загиблих та 

померлих учасників антитерористичної операції, а саме: 

- допомога на поховання; 

- допомога для встановлення надгробних пам’ятників; 

- допомога до Великодніх свят; 

- допомога для вирішення матеріально-побутових проблем. 

У 2017 році будуть виплачуватися: 

- щомісячна допомога непрацездатним батькам загиблих учасників АТО; 

- щомісячна допомога дітям загиблих (померлих) учасників АТО; 

- щорічна матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції до роковин трагедії. 

 Відповідно до Програми щодо посилення соціального захисту населення 

м. Коломиї у 2016 року надано одноразової грошової допомоги  на загальну 

суму 1236,01тис.грн, що на 316,63 тис. грн. більше ніж у 2015 році. (1561 

заява). 

 До управління приєднано ЦСССДМ, а отже і передано функції із 

соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 

Пенсійне забезпечення 
 До бюджету Фонду за  2016 рік  при плані 4683,4 тис.грн. надійшло 

2923,7 тис.грн. власних коштів по страхових внесках, тобто виконано 

завдання на 62,4 відс. Порівняно з відповідним періодом минулого року 

надходження зменшились  на  1107,78 тис.грн. Надходження власних коштів 

платників міста становлять 2609,6 тис. грн. або 89,3 відс. від загальних 

надходжень. 

За  2016 рік  до бюджету Фонду при плані 124285,71 тис.грн. надійшло 

167346,2 тис.грн. власних коштів по єдиному соціальному внеску, тобто 

виконано завдання на 134,6 відс., що на 43060,5 тис.грн. більше до плану.  

До  бюджету Фонду за додатковими ставками за 2016 рік  надійшло 6146,7 

тис.грн., що на 4000,7 тис.грн. більше проти плану або 286,4 відс., в т.ч.:  

- надходження з операцій відчуження автомобілів -  5575,1 тис.грн., 

(більше проти плану на 3616,4 тис.грн. або 284,6 відс.); 

- з операцій купівлі – продажу нерухомого майна – 571,6 тис.грн.( більше 

проти плану на  384,3 тис.грн. або 305,2 відс.).   

Станом на 01.01.2017 заборгованість до бюджету Фонду за єдиним 

соціальним внеском становить 1995,3 тис.грн. і порівняно з 01.01.2016 

зменшилась на 192,7 тис.грн., або на  9,7 відс. Заборгованість платників міста –  
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1431,6 тис.грн., що становить  71,7 відс.  до загальної суми боргу, та 

зменшилась порівняно з 01.01.2016 на 117,1 тис.грн. 

          Заборгованість зі страхових внесків станом на 01.01.2017 становить 2210,2 

тис. грн. і зменшилась порівняно з початком року на 46,7 тис.грн.       

Заборгованість платників міста –1468,5 тис.грн., що становить 68,2 відс.  до 

загальної суми боргу, та зменшилась порівняно з 01.01.2016 на 6,9 тис.грн. 

       Станом на 01.01.2017 підприємства житлово-комунальної сфери 

заборгували Фонду 53,1 тис.грн., або 2,4 відс. від загальної суми заборгованості, 

в тому числі платник району – 37,9 тис.грн.  

          Заборгованість із відшкодування пільгових пенсій станом на 01.01.2017 

становить 6628,9 тис.грн. і порівняно з початком року збільшилась на 462,5 тис. 

грн. або 6,7 відс. Заборгованість платників міста –4848,6 тис.грн., що становить  

74,6  відс.  до загальної суми боргу, та  зменшилась порівняно з 01.01.2016 на 

31,5 тис.грн.  На виконанні в органах ДВС перебувають вимоги управління та 

рішення судів про стягнення заборгованості всього на суму 4841,1 тис.грн., в 

т.ч.: за страховими внесками – 1855,7 тис.грн., за єдиним внеском – 

1604,2 тис.грн., по відшкодуванню пільгових пенсій – 1381,2 тис.грн.  

Внаслідок вжитих заходів надійшло коштів в сумі 1130,0 тис. грн., або 

23,3 % в т.ч.: страхових внесків – 138,9 тис.грн., або 7,5 %, єдиного внеску – 

175,0 тис. грн.,або 10,9 % та пільгових пенсіях – 816,1 тис.грн. або 59,1 відс. до 

суми що перебуває на виконанні. 

 Впродовж 12 місяців 2016 року  проведено 494 ознайомлення з ходом 

виконавчих проваджень на загальну суму боргу 15385,7 тис.грн.  Начальнику 

відділу державної виконавчої служби Коломийського міськрайонного 

управління юстиції направлено 60 скарг  на суму 1651,6 тис.грн. на дії 

(бездіяльність) державних виконавців при здійсненні ними примусового 

стягнення коштів з боржника.  

Загальна кількість одержувачів пенсій станом на 01.01.2017 – 39960 

чоловік.  Середній розмір  призначеної пенсії – 1525,97 грн., а по працюючих  

пенсіонерах - 1549,34 грн.  

Впродовж січня – грудня 2016 року зареєстровано 1547 заяв на 

призначення пенсій,  з них призначено 1522 пенсійні справи    (в т.ч. 42 заяви  

було  в залишку на 01.01.2016),  тобто 96 % заяв - виконано.  

 За вказаний період зареєстровано 2319 заяв на проведення перерахунків 

пенсій, з яких перераховано 2304 пенсії ( 99 % ). Окрім того, 40 особам 

призначено грошову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій як 

працівникам закладів медицини і освіти, і які на день виповнення пенсійного 

віку працювали в цих закладах. 

Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека 

За рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища 

проведено оплату за виготовлення проектно-технічної документації на 

«Реконструкцію каналізаційних очисних споруд в м. Коломия" в сумі 18,0 

тис.грн., очищення русел міських річок – 102,536 тис.грн., придбано саджанців  
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декоративних дерев на суму 50 тис.грн., проведено «Будівництво 

каналізаційної мережі від вул. Бережанської до вул. Трильовського»- 1080,842 

тис.грн. (протяжністю 634 м/п),   «Будівництво каналізаційної мережі по вул. 

Шарлая         (1-етап)» - 1437,73 тис.грн. (протяжністю 981 м/п), «Будівництво 

каналізаційної мережі в житловому масиві «Аеропорт (р-н метеостанції) – 

1165,285  тис.грн (протяжністю 863 м/п), «Будівництво каналізаційної мережі по 

Петрука, вул. Пстрака та вул.. Розвадовського – 1327,575 тис.грн (протяжністю 

835 м/п), «Проведення заходів зохорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення п вул. Трильовського, 25 – 186,733 тис.грн., розпочато 

«Будівництво каналізаційної мережі п вул. Кам’янецькій» на що використано 

479,918 тис. грн. (збудовано 210 м/п). 
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3.1. Освіта 

Управління освіти Коломийської міської ради впродовж 2016 року 

продовжувало працювати над удосконаленням надання освітніх послуг, 

зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпеченням їх 

необхідним навчальним обладнанням, а також над вихованням людини творчої, 

ініціативної, здатної вільно орієнтуватись в сучасних умовах та бути готовою до 

самостійного життя. 

 З 1 січня 2016 року відбулася децентралізація фінансування дошкільних 

навчальних закладів міста.  

 Крім того, з початку 2016 року відбулася децентралізація фінансування 

професійно-технічної освіти. Закон України «Про Державний бюджет на 2016 

рік» передбачає, що фінансування професійно-технічних навчальних закладів 

повністю лягає на плечі місцевих бюджетів. Проте, будь-які повноваження 

передані на місця, мають бути забезпечені фінансово. У місцевому бюджеті 

грошей на утримання 3-ох закладів професійно-технічної освіти просто не 

вистачає, адже мова йде про двадцять мільйонів гривень на рік. Стабілізаційна 

дотація з державного бюджету, спрямована на видатки на професійно-технічну 

освіту, була виділена тільки в березні 2016 року. Проте ситуацію з 

фінансуванням вдалося вирішити тільки за 9 місяців поточного року.  

 З 2017 року заклади професійно-технічної освіти будуть фінансуватися з 

обласного бюджету. Мережа закладів освіти міста складається з 13 дошкільних 

навчальних закладів,  9 загальноосвітніх навчальних  закладів, НВК №9 

«Школа- природничо-математичний ліцей», гімназії імені М.Грушевського,  

4 позашкільних навчальних закладів. 

Станом на 1 вересня 2016 року у дошкільних навчальних закладах 

функціонує  108 вікових груп,  в яких виховується 2616 дітей. Мережа 

дошкільних закладів міста включає  установи різного типу: 11 -  комбінованого, 

1- санаторного типу, 1 - навчально-виховний комплекс. Впродовж  звітного 2016 

року  відкрито додатково 3 вікові групи  на 55 дітей за рахунок проведених 

реконструкцій  ДНЗ № 5 «Барвінок» та ДНЗ № 7 «Росинка».Проблема 

переповненості груп залишається відкритою майже у всіх дошкільних 

навчальних закладах міста. Завантаженість дошкільних навчальних закладів з 

розрахунку на 100 місць  складає  131 дитину. На черзі перебуває 267 дітей. 

Однак встановлено, що 127 дітей, зарахованих в ДНЗ міста, проживають у 

приміських населених пунктах.  

 У дошкільних навчальних закладах виховується 74 дитини, батьки яких є 

учасниками АТО; 1 дитина, батько якої загинув при виконанні службових 

обов’язків; 6 дітей, які прибули з батьками  в м. Коломию з АР Крим та  

тимчасово окупованих територій та районів АТО.  

   Велику увагу міська влада надає  забезпеченню повноцінного та 

збалансованого гарячого харчування маленьких коломиян. Виходячи з режиму 

роботи, у садках організовано триразове харчування, у ДНЗ № 2 «Дударик» 

(цілодобове перебування) – 5-ти разове харчування.  
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  Вартість гарячого харчування дитини в день становить 17 грн.  для 

дітей  віком від 3-х до  6-ти років та 12 грн. - для дітей віком до 3-х років.             

Вартість обіду в загальноосвітніх навчальних закладах на одну дитину в 

день становить 10 грн. Безкоштовним харчування забезпечено 35 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 383 дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; 1 дитина, батько якої загинув при виконанні 

службових обов’язків; 141 дитина, батьки яких беруть участь в АТО. 

      Загалом у 2016 році на харчування вихованців дошкільних навчальних 

закладів та учнів загальноосвітніх шкіл заплановано 3119903 грн., 

профінансовано 1937599 грн.   

     З 1 вересня 2016 року до навчання у школах міста приступило 6870 

школярів, серед яких 141 дитина, батьки яких є учасниками АТО; 1 дитина, 

батько якої загинув при виконанні службових обов’язків; 13 дітей, які прибули з 

батьками  в м. Коломию з АР Крим та  тимчасово окупованих територій та 

районів АТО. У загальноосвітніх школах №3, №5, №10 запроваджено 

інклюзивну форму навчання, якою охоплено 4 учні. 

Вагомий доробок мають позашкільні навчальні заклади. У 135 гуртках (на 

9 більше, ніж минулого року) займається 1529 учнів, що на 122 учні більше, ніж 

в минулому році. Зокрема, кількість груп зросла у будинку дитячої та юнацької 

творчості на 3 групи,  станції юних туристів - на 6 груп.  

Слід відзначити високу результативність роботи окремих керівників 

гуртків,  вихованці яких щорічно стають переможцями міжнародних, 

всеукраїнських конкурсів, акцій, фестивалів. 

Далеко за межами Коломиї і навіть за кордоном відомі ансамблі бальних 

танців «Грація», «Квіти надії», ансамбль народного танцю «Дивограй», вокальні 

ансамблі «Карпатське джерельце», оркестр народних інструментів, а також 

єдиний у місті оркестр духових інструментів. 

Колектив бального танцю «Квіти надії» здобув звання «Народного 

дитячого колективу».  

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

брав участь в обласному концерті, присвяченому Дню працівників освіти. 

Одним із завдань сучасної школи  є  сприяння гармонійного розвитку 

особистості, пошуку, підтримці та стимуляції обдарованих дітей. З метою 

виявлення та відбору здібних дітей проводяться різноманітні конкурси, 

олімпіади та інші інтелектуальні змагання.  

Особливе місце у цьому процесі належить Всеукраїнським учнівським 

олімпіадам з базових предметів, які забезпечують можливість створення свого 

майбутнього власними силами.   
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  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 2015-2016 

навчальному році в обласних олімпіадах (ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад) взяло участь 111 учнів та здобули 67 призових місця, що становить 

60% від загальної кількості учасників, з них  9 учнів здобули по дві та більше 

перемоги. 

  В цьому році  на ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах учні               

міста  вибороли 4 призових місця:  

- Огороднік Назарій, учень 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст.№4 зайняв І місце з біології;   

- Мизюк Ірина, учениця 10 класу НВК №9 «школа-природничо-

математичний ліцей» зайняла ІІ місце з  біології, 

- Олексій Музичук, учень 8 класу НВК № 9 "школа-природничо- 

математичний ліцей"   зайняв ІІ місце з  біології;  

- Христина Лесюк, учениця 11 класу НВК № 9 "школа-природничо-

математичний ліцей" зайняла ІІІ місце з правознавства.     

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 9 переможців обласного 

етапу МАНу: Олександр Александрук, Вікторія Бойчук, Арсен Харченко, 

Микола Васкул, учні 10 класу НВК №9 «школа – природничо-математичний 

ліцей» (І місце); Ангеліна Семенюк, учениця 11 класу ЗОШ №6 ім. Героя 

України Тараса Сенюка (ІІ місце); Надія Струк, учениця 9 класу НВК №9 

«школа – природничо-математичний ліцей» (ІІ місце), Соломія Юрченко, 

учениця 9 класу, Оксана Тодорів, Олесь Костинюк, учні 10 класу НВК № 9 

«школа-природничо-математичний ліцей» (ІІІ місце). 

  Важливе місце серед інших видів інтелектуальних змагань займають 

учнівські турніри,  які проходять на обласному та всеукраїнському рівнях. Так, 

команда "Домінанта" НВК № 9 «школа-природничо-математичний ліцей» 

зайняла ІІ місце на Х обласному турнірі юних біологів. 

Щороку наші учні є учасниками різноманітних мовознавчих конкурсів.  

Результативною була участь школярів міста на ІІІ та ІV етапах VІ Міжнародного  

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика. Це: 

- Діана Кушнір, учениця 7 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (ІІІ місце у ІІІ та 

IV етапах VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, І місце у ІІІ етапі ХVІ 

Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика). 

- Олександра Гринюк, учениця 8 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 імені Героя 

України Тараса Сенюка ( ІІІ місце у IV та ІІІ етапах VІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка). 

- Ярина Василик, учениця 6 класу загальноосвітньої школи № 6 імені 

Героя України Тараса Сенюка (ІІ місце у ІІІ етапу VІ Міжнародного мовно- 
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літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

З метою громадянсько-патріотичного самовизначення учнів на основі 

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

України через форми індивідуально-пошукової роботи було проведено ІХ 

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

етапі переможцем стала учениця 9 класу НВК №9 «школа-природничо-

математичний ліцей»  Соломія Юрченко (ІІІ місце).   

На високому організаційно-методичному рівні забезпечено проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання учнів. Для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в місті Коломиї було створено п’ять пунктів 

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

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

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

Дані пункти забезпечили проходження ЗНО для учасників тестування м. 

Коломиї, Коломийського, Городенківського, Косівського, Снятинського та 

Верховинського районів. 

До проведення зовнішнього незалежного оцінювання було залучено 252 

педагогічні працівники з навчальних закладів м. Коломиї, медичні працівники 

та працівники правоохоронних органів. 

За результатами ЗНО 12 балів отримали: 

- з української мови  6 учнів (Голдищук Соломія, Дмитрук Анжеліка, 

Лобурак Юлія, ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Т.Г.Шевченка, Лисишин Максим, НВК 

№9 «Школа-природничо-математичний ліцей», Мочернюк Данило, Олексин 

Наталія, гімназія імені М.Грушевського; 

- з математики 3 учні (Малярчук Роман, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Лисишин 

Максим,  НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», Мочернюк 

Данило, гімназія імені М.Грушевського; 

- з історії України 10 учнів (Андрейчук Ольга, Гопчак Анастасія, Клим’юк 

Діана, СШ І-ІІІ ст.№1 ім.В.Стефаника, Козоріз Вікторія, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 

Пилипів Ігор, Чокинюк Василь, ЗОШ І-ІІІ ст.№8, Лесюк Христина, Михальчук 

Валентина, Нестерук Мстислава, Фраєр Олександр (НВК №9 «школа-

природничо-математичний ліцей». 

Школярі міста приймають участь у Міжнародній програмі обміну 

майбутніх лідерів «FLEX». Цього року 3 учні стали переможцями цієї програми 

і здобули можливість навчатися у США. 

Добре налагоджена робота з Корпусом Миру. На даний час в СШ №1 

працює волонтер Корпусу, який веде курс країнознавства та уроки англійської 

мови. 

У рамках відзначення Року англійської мови в Україні, СШ №1 

ім.В.Стефаника та НВК №9 «школа-природничо-математичний ліцей» стали 

переможцями проекту літніх мовних таборів «GoGlobal camps» та до кінця року  
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отримають по одному комп’ютерному класі від Міністерства освіти та 

науки України.  

Управлінням освіти спільно з департаментом освіти, науки та молодіжної 

політики облдержадміністрації проведено ІІ шкільний турнір з міні-футболу на 

кубок НФК «Ураган». У заході взяли участь 11 команд загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. Переможцем турніру стала команда ЗОШ №4 ім. С. 

Лисенка (тренер Дмитро Дмитрук), яка отримала сертифікат на суму 40 тис. грн. 

для придбання спортивного інвентарю. 

Стало традиційним проведення міського свята «Обдарованість року».  У 

цьогорічному святі були відзначені 107 обдарувань, які нагороджені грамотами 

та грошовими преміями. 

Одним із пріоритетних завдань діяльності управління освіти є методичний 

супровід виховної роботи, надання методичної та практичної допомоги 

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

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

Концепції національно – патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, 

розвитку творчої активності педагогів, нових технологій виховання. 

 Про високий фаховий рівень педагогічних працівників загальноосвітніх 

закладів міста свідчать щорічні досягнення в конкурсі «Вчитель року». За 

підсумками обласного етапу конкурсу, який проводився в 5 номінаціях, 1 

вчитель став обласним лауреатом (ЗОШ №6). У конкурсі «Педагогічна 

знахідка» на обласному етапі 2 вчителя стали дипломантами ІІІ ступеня (НВК 

№9 «школа-природничо-математичний ліцей»). 

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

приділяла зміцненню та збереженню матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, що сприяло поліпшенню умов для надання освітніх послуг. 

Усі заклади освіти виконали поточні ремонти, провели роботи з 

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

навчальному році та в осінньо-зимовий період.  

Таким чином, з метою забезпечення нормального функціонування 

навчально-виховного процесу в навчальних закладах відремонтовано 218 класів 

та навчальних кабінетів, проведено поточні ремонти в 6 спортзалах та 10 

їдальнях.  

Для проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання було 

використано 6419602 грн.   

Проведено ремонтні роботи, зокрема: 

- ремонт стадіону ДЮСШ №1 «Юність»;       

- перекриття дахів ДНЗ №2 та ДНЗ №5;      

 - благоустрій території та встановлення бруківки на території ДНЗ №11;

 - заміна теплотраси ДНЗ №18;       

  - здійснено ремонт харчоблоку шкільної кухні, частково – майстерні  у 

СШ   І-ІІІ ст. №1 ім. В.Стефаника; 
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- виконано роботи з улаштування системи  гарячого водопостачання у 

ДНЗ №16; 

- замінено дощату підлогу площею 142 кв. м.  у ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, ЗОШ І-

ІІІ ст. №5 ім. Т.Шевченка; 

-  частково замінено труби системи водопостачання та водовідведення у 

СШ І-ІІІ ст. № 1 ім. В.Стефаника, ЗОШ І-ІІІ ст. № 8, гімназії ім.                                   

М. Грушевського, ДНЗ № 21 «Пролісок»; 

- проведено капітальний ремонт санвузлів у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, ЗОШ №5, 

ДНЗ №14. 

 Проводячи роботу з енергозбереження в ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. № 

3, ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 ім. С. Лисенка,ЗОШ № 5 ім. Т.Шевченка, ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 

ім. Героя України Тараса Сенюка, ЗОШ І-ІІ ст. № 7, ЗОШ І-ІІІ ст. № 8, НВК №9 

"школа- природничо-математичний ліцей", ДНЗ №7, ДНЗ №14, ДНЗ №17, ДНЗ 

№ 19, НВК № 20, ДНЗ № 21 та станції юних туристів, замінено дерев’яні вікна 

на металопластикові загальною площею 801 кв. м.  

 З метою підвищення енергоефективності соціальних об’єктів міста, за 

підтримки проекту GIZ «Енергоефективність у громадах», у ЗОШ І-ІІІ ст.№2 

реалізовано проект «Енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи 

теплозабезпечення та гарячого водопостачання». Сума технічної допомоги 

становить 907 900 грн. Для забезпечення співфінасуванння капітального 

ремонту системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання з бюджету  

розвитку міста виділено 700 000 грн.  

У ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 ім. С. Лисенка придбано комп’ютери та оргтехніку на 

суму 126 тис.грн. 

За підтримки Міжнародного благодійного фонду “Покуття”, створеного за 

ініціативи народного депутата, уродженця Коломиї Андрія Іванчука, відкрито 

комп’ютерні класи у всіх загальноосвітніх навчальних закладах м. Коломиї. 

 У 2016 році на оздоровлення школярів у 2016 році витрачено  46620 

грн. Для належного відпочинку та оздоровлення дітей на базі шкіл міста (№1, 4, 

5, 7, НВК №9) було організовано роботу  10 пришкільних англомовних таборів з 

денним перебуванням із одноразовим харчуванням. Всього оздоровлено 372 

дітей.  
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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  – 1197 

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  – 550 

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  – 330 

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                 – ремонт покрівлі 

 - ремонт зовнішньої та внутрішньої 

системи електричних мереж 

 

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

Директор – Ковальчук Володимир Миколайович  

дата народження – 26.09.1972 р. 
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на посаді з 25.11.2008 р. 

Кількість учнів  – 1118 

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 

 

 

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  – 563 

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  - заміна вікон 

 

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  – 517 

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  – заміна вікон, ремонт підлоги в 3-х 

класах 

 

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  – 225 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 
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Стан забезпечення меблями  – задовільний 

 

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

їдальня -1 

Опалення  – автономне 

Проблеми  –  заміна вікон, ремонт покрівлі 

 

 

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  – 771 

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 

 

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  – 781 

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  – будівництво спортивного залу 

 

 

 

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  – 302 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – типове 

Стан забезпечення меблями  – добрий 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – спортивний зал-1 
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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  – 403 

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  

  - ремонт бібліотеки     

 

 

 

Дошкільні навчальні заклади: 

 

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

Завідувач  Мільохіна Людмила Володимирівна 

 дата народження - 26.04.1960 р. 

 на посаді з 15.05.2000 р. 

Кількість учнів  – 225 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

зали 

Опалення       – автономне  

Проблеми   – ремонт покрівлі, 

                                                                       -ремонт зовнішнього водопроводу 

 

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

Завідувач  Стефурак Мирослава Іванівна 

 дата народження - 23.03.1969 р. 

 на посаді з  01.11.2010 р 

Кількість учнів  – 247 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

зали 
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Опалення   – автономне 

Проблеми  – заміна вікон,  , ремонт системи 

водопостачання та водовідведення 

 

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  – 168 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

зали 

Опалення   – централізоване 

Проблеми  –  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  – 233 

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, ремонт системи 

водопостачання та водовідведення 

 

 

 

 

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  – 125 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Музичний зал 

Опалення   – автономне 

Проблеми  –  заміна вікон, заміна підлоги 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Сонечко» 
Завідувач  Зелик Ольга Миколаївна 
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дата народження - 04.10.1974 р. 

 на посаді з 04.08.2010 р. 

Кількість учнів  – 181 

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  – 156 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність спортзалу, їдальні, актового залу та ін  – Музична зала 

Опалення   – автономне  

Проблеми  – заміна вікон 

 

 

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  – 284 

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 в 

підвальному приміщенні 

 

 

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  – 215 

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 системи водовідведення 

 

 

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  – 265 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

зали 

Опалення   – автономне 

Проблеми  – ремонт площадки на території 

закладу 

 

Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад І ст. № 20 «Світлячок» 
В.о.директора Рибак Оксана Степанівна 

 дата народження – 06.10.1970 р. 

 на посаді з 21.09.1994 р. 

Кількість учнів  – 113 

Кількість вихованців -207 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – Типове 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

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

зали 

Опалення   – автономне 

Проблеми  – ремонт  системи опалення, 

водопостачання та водовідведення 

   - ремонт площадки на території 

закладу  
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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   – заміна вікон, ремонт системи 

опалення та водопостачання 

      

 

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  – 762 

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  – 312 

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  – 310 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – немає, орендує в ЗОШ 

№ 6 
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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  – 145 

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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3.2. Культура 
 

Коломия і надалі залишається яскравим культурно-мистецьким простором, 

де зберігається і відроджується національна духовна спадщина, популяризується 

професійне мистецтво, підтримується та заохочується підростаюче покоління до 

патріотичних, творчих пізнань, естетичного виховання, створюються умови для 

різноманітного дозвілля гостей та жителів міста.  

Тісно співпрацює відділ із товариствами національних меншин, з 

Коломийсько-Чернівецькою єпархією Української греко-католицької церкви, 

Коломийською єпархією Української православної церкви Київського 

патріархату та за підтримки різних політичних партій, громадських організацій.  

З метою надання мешканцям міста культурно-дозвіллєвих послуг при 

відділі культури  функціонує 13 установ: 8 бібліотек, (4 бібліотеки для 

дорослих, 3 – для дітей і одна юнацька),  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 518 

масових заходів.  

Починаючи із вшанування 1 січня річниці від дня народження провідника 

ОУН Степана Бандери, в місті відзначали Дні Соборності, пам’яті загиблих під 

Крутами, Героїв Небесної Сотні, Героїв України, створення УПА, захисника 

України, Гідності і Свободи, річницю ЗУНРу, XI загальноміський конкурс 

читців ім.І.Франка, відзначення Днів Гідності та Свободи, ліквідатора наслідків 

аварії на ЧАЕС, вшанування пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, 

ювілейний XXX музичний фестиваль ім.А.Кос-Анатольського. Цікаві концерти 

на площах міста пройшли до Дня Європи, Дня захисту дітей, Дня Героїв, Дня 

молоді, Свята української пісні, VII Січового свята в Коломиї. На вшанування 

загиблих земляків в зоні АТО 14 жовтня цього року відкрито пам’ятний знак з 

портретами наших героїв.  

Працівники культури допомагали проводити дозвілля військовим десятої 

гірсько-штурмової бригади міста Коломиї та сімнадцятого окремого батальйону 

радіоелектронної боротьби, розміщеного на території військового аеродрому 

села Корнич. Підтримують контакт з переселенцями зі Сходу. 

З приємністю і гордістю відзначені ювілеї наших  славних земляків: 75-

річчя заслуженої художниці України Ганни Вінтоняк, 60-річчя заслуженого 

художника України Мирослава Ясінського, заслуженого працівника культури 

України поетеси Ольги Руданець, та поета Василя Михайлищука, 70-річчя поета 

Івана Війтенка, 90-річчя заслуженого майстра народної творчості, світлої 

пам’яті Євгенії Геник. 

З особливим піднесенням пройшли заходи на відзначення знакових 

ювілейних дат: 775-річчя з часу першої літописної згадки про місто Коломию, 

25-річчя проголошення незалежності України, 20-річчя Конституції України та 

160-річчя від дня народження генія української нації Івана Франка. 
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Окрасою святкових заходів Дня міста були два рекорди України: «Хор 

духовного єднання» за участю 775-ти хористів та симфонічного оркестру під 

орудою заслуженого працівника культури України Богдана Іванчука, 

організований з ініціативи засновника культурологічного проекту «Коломия – 

наше місто» адвоката  Михайла Петріва. Оригінальний подарунок місту 

приготували творчі колективи МПК «Народний дім», представивши вокально-

хореографічну композицію на пісню-візитівку «Завітайте до нас в Коломию» 

авторів Володимира Данькевича та Дмитра Циганкова п’ятьма мовами 

(англійською, німецькою, польською, французькою, есперанто). 

Диплом лауреата щорічної міської літературної премії ім.Т.Мельничука 

отримала Коломийська поетеса Надія Кметюк за збірку віршів «Повертайтеся 

живими!». 

В ювілейний рік 775-річчя міста в Коломиї світ побачила велика кількість 

друкованої продукції: 

– В.Нагірний «Мовчазні свідки минулого, історичні пам’ятники, пам’ятні 

дошки, пам’ятні знаки Коломиї»; – В.Ковтун, І.Монолатій «Коломия з минулого 

в сьогодення»; – І.Монолатій «Хрестоматія з історії Коломиї»; – М.Петрів 

«Коломия – наше місто: каталог листівок»»; – фотоальбом «Коломия. Княгиня 

міст галицьких» (упорядник – У.Мандрусяк, автор текстів – М.Савчук); – 

М.Савчук «Ювілейний маршрут Коломийської колії»; – комплект листівок 

«Коломия з минулих літ» (автор проекту – Валерій Ковтун, автор тексту – 

Мирослава Кочержук); – М.Мочульський «Іван Франко. Студії та спогади»; – 

«Сліди минулих окупацій» (автор – Степан Андріїшин); – «Музичний фестиваль 

імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї» (упорядники – заслужений діяч 

мистецтв України, доктор мистецтвознавства Олександр Козаренко та кандидат 

мистецтвознавства Любомир Лехник). 
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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 2016 році – 120300 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 2016 році  – 14000 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                                                       - 71 

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 
Завідувач – Ковтуник Любов Павлівна 

 дата народження - 09.08.1950 р 

 на посаді з 01.10.1984 р. 

Кількість читачів у закладі – 4631 

Книжковий фонд становить                                          -  60631 

Книговидача                                                                   -  107215 

Відвідування                                                                   - 37544 

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 

Завідувач – Жолоб Любов Василівна 

 дата народження - 21.07.1958 р 

 на посаді з 01.02.1984 р. 

Кількість читачів у закладі – 2543 

Книжковий фонд становить                                           -  33952 

Книговидача                                                                    -  39509 

Відвідування                                                                    - 16043 

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 
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Проблема: заміна вікон, реконструкція системи опалення, встановлення системи  

                   водопостачання та водовідведення, придбання стелажів, столів, 

стільців;  

                   заміна  електромережі.    

 

Бібліотека №3 для дорослих 

Завідувач –  Копильців Руслана Володимирівна  

 дата народження - 24.10.1986р. 

 на посаді з 13.10.2016р. 

Кількість читачів у закладі – 2303 

Книжковий фонд становить                                          -  27186 

Книговидача                                                                   -  47324 

Відвідування                                                                   - 21721 

Функціонує клуб „Коломийка”, літературний клуб “Горицвіт”. 

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 

Завідувач –– Сидор Алла Юріївна 

 дата народження - 16.12.1970 р. 

 на посаді з 12.12.1995 р. 

Кількість читачів у закладі – 2251 

Книжковий фонд становить                                          -  22905 

Книговидача                                                                   -  39265 

Відвідування                                                                   - 18897 

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 

Завідувач –– Дідик Надія Василівна 
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дата народження - 09.03. 1967 р 

 на посаді з 01.10. 1997 р. 

Кількість читачів у закладі – 3013 

Книжковий фонд становить                                          -  30057 

Книговидача                                                                   -  58480 

Відвідування                                                                   - 31368 

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 

 

Бібліотека №2 для дітей 

Завідувач –– Оліградська Наталія Дмитрівна 

 дата народження – 08.03.1973 р. 

 на посаді з 01.06.2015 р. 

Кількість читачів у закладі – 2414 

Книжковий фонд становить                                          -  24067 

Книговидача                                                                   -  48049 

Відвідування                                                                   - 19863 

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 

 

 

 

 

Бібліотека №3 для дітей 

Завідувач – Тороватова Віра Степанівна 

 дата народження - 21.11.1968 р. 

 на посаді з 01.04. 2013 р. 

Кількість читачів у закладі – 1824 

Книжковий фонд становить                                          -  26666 

Книговидача                                                                   -  36541 

Відвідування                                                                   - 13513 
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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 

 

Бібліотека для юнацтва 
Завідувач –– Копильців Наталія Дмитрівна 

 дата народження - 08.05.1962 р 

 на посаді з 01.01.1991 р. 

Кількість читачів у закладі – 1587 

Книжковий фонд становить                                          -  17811 

Книговидача                                                                   -  26536 

Відвідування                                                                   - 10787 

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

та любительське об’єднання „Митці Коломийщини” 

Стан закладу (приміщення пристосоване, типове)  – пристосоване 

Стан забезпечення меблями  – задовільний 

Наявність читального залу бібліотеки – читальний зал 

Опалення   – пічне 

Проблеми: Капітальний ремонт приміщення, реконструкція системи опалення та  

                    водопостачання, придбання стелажів, столів, стільців; заміна 

електромережі. 

 

 

 

Церкви:  

 

Коломийсько-Чернівецька Єпархія: 
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, 211а 

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

Церква Покрови Пресвятої Діви Марії – вул.Чайковського, 13 

Ординаріат Коломийсько-Чернівецької Єпархії – вул.Франка, 29 

Церква Святого Апостола Андрія – вул.Січинського, 22 

Катедральний Собор Преображення Христового – вул.Театральна, 31 

Церква Богоявлення Господнього – вул.Шкрібляка, 39 
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Коломийська Єпархія:  
Кафедральний Собор Преображення Господнього УПЦ КП – вул.Мазепи,56а 

Церква Івана Богослова – вул.Крип’якевича,12 

 

УПЦ МП:  
Миколаєво-Успенський Собор – бул.Л.Українки,2а 

Церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії (благовіщенська церква) – 

вул.Карпатська,2 

 

Римо-Католицькі: 

Римо-католицька церква святого Ігнатія Лойоли (костел) - вул. І.Франка,16 

Римо-католицька церква Божої Матері Помічниці Вірним (німецький костел 

Марії Гільф – вул. Довбуша,122) 

 

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 

 
Церква Християн віри Євангельської (п’ятидесятники) вул. Верещинського, 9  
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старший науковий співробітник Музею історії міста Коломиї, доцент Інституту 
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ЗОШ № 1. 
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Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.), письменник-гуморист, журналіст, 
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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  
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світ 7 зшитків енциклопедії. Член НТШ, Гуцульського товариства, Краєзнавчого 

товариства. 

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

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

звання рішенням виконкому від 13.08.2002 №279 “За особливі заслуги перед 

коломийською громадою в справі національно-культурного відродження і 

активну громадську робот” (свідоцтво № 7), тел. 25201. 

8. Грабець Галина Юліанівна, 23.04.1916 - 06.05.2006 р.р. Викладач 

музики ДМШ № 1. Автор мемуарів про музичне життя міста Коломиї. Відомий 

театрал міста. Консультант і активний організатор багатьох мистецьких акцій 

останніх років міста Коломиї. Присвоєно звання рішенням виконкому від 

20.03.2002 р. № 279 “За особливі заслуги перед коломийською громадою в 

справі національно-духовного відродження і виховання підростаючого 
покоління” (свідоцтво № 8). 

9. Машталер Володимир Петрович, 05.01.1943 – 16.04.2011 рр. 

Проживав:  м. Сокаль Львівської області, вул. Героїв УПА 26/61. Голова міської 

ради    I - го демократичного скликання. Присвоєно звання рішенням виконкому 

від 28.12.2002р. № 427 “За багаторічну громадсько-політичну роботу, 

особистий внесок у становлення і розбудову суверенної української держави 
та в зв'язку з 60 - річним ювілеєм” (свідоцтво № 9), тел. 80505015400. 

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

обласної ради. Проживає: с.Підгайчики Коломийського району. Присвоєно 

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

внесок у встановлення і розбудову суверенної Української держави та за 

особливі заслуги перед Коломийською громадою” (свідоцтво № 

10).80662125677, тел. 65244. 

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

провідник ОУН, багатолітній політв'язень сталінських таборів. Проживає: 

м.Коломия, вул. Костомарова, 1/76. Присвоєно звання рішенням виконкому від 

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

суверенної Української держави” (свідоцтво № 11). 

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

Національної Спілки журналістів України. Присвоєно звання рішенням 

виконкому від 23.10.2003 р. № 353 “За значний особистий внесок у 

становлення і розбудову суверенної Української держави” (свідоцтво № 12) 

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

“Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів”. Проживає: 

м.Коломия, вул. Богуна, 30/17. Присвоєно звання рішенням виконкому від 

17.08.2004р № 278 “За довголітню працю, особистий внесок у соціально-

економічний розвиток міста, благодійну діяльність та високу громадянську 
позицію в розбудові Української держави” (свідоцтво № 13), тел. 23927. 

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

вул.Богуна, 30/36. Член правління товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка, 

головний редактор газети "Християнський вісник". Присвоєно звання рішенням 

виконкому від 17.08.2004 р. № 278 “За особистий внесок у культурологічну та 

просвітянську державотворчу роботу у справі відродження і утвердження 
української національної ідеї” (свідоцтво № 14), тел. 20161. 
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15. Гриньків Дмитро Дмитрович, 11.06.1948 – 24.01.2012 рр., поет, член 

Національної спілки письменників України, член Національної спілки 

журналістів України, політв'язень. Проживав: м. Коломия. вул. Ю. Шкрумеляка, 

36 - а, кв. 4. Присвоєно звання рішенням виконкому від 16.08.2005 р. № 236 “За 

значний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української 
держави” (свідоцтво № 15), тел. 40787. 

16. Федчук Андрій Васильович, 12.01.1980 р.н., заслужений майстер 

спорту України з боксу, бронзовий призер чемпіонатів Європи, Світу, 

Олімпійських ігор, депутат міської ради  

п’ятого скликання, нагороджений орденом «За мужність». Помер 15.11.2009 

року. Проживав: м.Коломия, вул.Леонтовича,6/33. Присвоєно звання рішенням 

виконкому від 17.11.2009 №2395-43/2009 «За значний внесок в розвиток 

спорту в Україні і в місті». З метою увіковічення пам’яті присвоєно назву 

вулиці індивідуальної забудови у районі вулиць Карпатська-Запорізька   -   

вулиця Андрія Федчука. На будинку де проживав А.Федчук встановлено 

меморіальну дошку. 

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

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. 
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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. 

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. 

31. Андріїшин Степан Васильович – краєзнавець та активний 

громадський діяч. 

32. Монолатій Іван Сергійович – академік Академії наук вищої школи 

України, доктору філософії Українського вільного університету в Мюнхені, 

професору Прикартапського національного університету ім.В.Стефаника, члену 

національної спілки  краєзнавців України та Наукового товариства ім.Шевченка, 

доктор політичних наук. 
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33. Оробець Інна Василівна – спортсменка, член збірної команди України 

з пауерліфтингу, багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу, Європи та 

України, Заслужений майстер спорту. 
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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 найдавніших часів 

до початку XX століття” ” 

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. 

 

 


