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БЮДЖЕТНА 

ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
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видатки загального фонду доходи загального фонду

Фактичне виконання бюджету по доходах та видатках 

загального фонду бюджету Коломийської ОТГ



БЮДЖЕТНА 

ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Надходження місцевих податків до загального фонду

бюджету Коломийської ОТГ 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
НАЙБІЛЬШІ ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА КОЛОМИЇ

ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» Виробництво кабельних мереж для автомобільної 

промисловості

АТ «Коломийське ЗУБМ» Виготовлення цегли, черепиці

ТзОВ «Трокс Україна» Пошиття чохлів для автомобілів

ПП «Коломийський хлібокомбінат» Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

ПП «Прикарпаткабель» Виготовлення кабельної продукції

ТОВ «Консервний завод «Консерваторія» Виробництво плодово-ягідних консервів та пресервів, 

дитячого харчування (пюре)

ТОВ «Коломийський бетон» Виробництво виробів з бетону для будівництва

КП «Коломияводоканал» Водопостачання та водовідведення

ТОВ Зерно-Переробна Компанія „ЮМАС” Борошно вищого та І ґатунку, житнє борошно і манна крупа

КП «Полігон Екологія» Будівництво доріг, прибирання

ТзОВ «Або-Мікс» Виробництво кормів для тварин

ПрАТ «Дятьківці» Виробництво солоду

СП ТзОВ «Лісова компанія «Лаванда» Виробництво щитів

ТзОВ «Скіф» Виробництво меблів з дерева



ПРОМИСЛОВІСТЬ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ 

КОЛОМИЇ    ЗА 9 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ

Найменування 

підприємства

Обсяг 

реалізованої 

продукції 

(тис.грн.)

Кількість 

працівників (осіб)

Середньо-місячна

заробітна плата 

(грн.)

ТзОВ «Леоні Ваерінг

Системс УА ГмбХ»

456 530,4 1949 13 113,6

ТОВ «ТРОКС Україна» 29 015,5 293 11 210,0

КП «Полігон екологія» 25 134,2 94 9 471,6

КП «Коломияводоканал» 22 876,2 157 10 510,2

КП «Зеленосвіт» 16 627,3 52 10 528,9

ПрАТ «Дятьківці» 15 959,6 47 8 923,0
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

КОЛОМИЯ СЕРЕД МІСТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПО ОБСЯГУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ



Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту-імпорту товарів, послуг по місту Коломия

за 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року
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ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2020р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх

джерел фінансування освоєно 78,6 млн. грн капітальних інвестицій (за січень–

вересень 2019р. – 178,4 млн. грн). Частка міста у загальнообласному обсязі

капітальних інвестицій за січень – вересень 2020 року склала 2,5% (за січень–

вересень 2019р. – 3,0%), що відповідає 8 місцю серед міст обласного значення та

районів області.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій по місту

склав 1293,0 грн (за січень- вересень 2020 року – 2943,0 грн), що відповідає 7

місцю серед міст обласного значення та районів області.

Одним з основних джерел фінансування капітальних інвестицій міста виступають

кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно 34,4%

загального обсягу інвестицій. Частка коштів місцевих бюджетів у загальному

обсязі капітальних інвестицій становила 10,9%, підприємств та організацій – 7,5%,

інших джерел фінансування – 47,2%.



ІНВЕСТИЦІЇ

Коломийською міською радою у січні – вересні 2020 

року розроблено ряд інвестиційних інструментів

Розроблено та виготовлено 
презентаційне відео 

Коломийської міської ОТГ

Розроблено та видано 
інформаційний довідник 

для потенційних інвесторів 
«Гід інвестора»

Запроваджено кредитний 
рейтинг Коломийської 
міської ОТГ. Визначено 

оцінку кредитного рейтингу 
та рівень інвестиційної 

привабливості (ua INV 4+ -
достатньо високий)

Проведено роботу з 
проектами Державного 
фонду регіонального 

розвитку, а саме подано 2 
проекти на участь у 

конкурсному відборі)

Впроваджується проект по 
транскодонному

співробітництву в рамках 
Спільної операційної 
програми «Україна –
Румунія 2014-2020»



ТУРИЗМ

11 суб’єктів господарювання провадять туристичну діяльність на території м.Коломия

Близько 3 000 туристів обслуговуються щороку туристичними агенствами та

туроператорами

Створено туристичний веб портал:                         http://tourism.kolrada.gov.ua

Розроблено паспорт туристичного веломаршруту «Стежками Воскресинців».

З метою популяризації гастрономічного туризму в сфері готельного, ресторанного

господарства, виробництва локальних продуктів харчування впроваджується проект

«Карпатська дорога смаку».

З метою розвитку внутрішнього туризму, велотуризму, туристичної інфраструктури

Коломийська міська рада взяла участь в конкурсі пректів міжмуніципального

співробітництва програми DOBRE «Стежками Карпатських громад».



Регуляторна політика
Коломийською міською радою протягом січня-вересня 2020 року 

опрацьовано та прийнято 7 регуляторних актів

1. Рішення міської ради від 29.02.2020 №4451-59/2020-59 «Про порядок надання орендарю згоди орендодавця комунального

майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна»

2. Рішення міської ради від 25.06.2020 №4731-63/2020 «Про затвердження Положення про спрощену систему оподаткування,

обліку та звітності»

3. Рішення міської ради від 25.06.2020 №4729-63/2020 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на

2021 рік»

4. Рішення міської ради від 25.06.2020 №4730-63/2020 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

5. Рішення міської ради від 23.07.2020 №4826-65/2020-65 «Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця комунального

майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна» в новій редакції

6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2020 №173 «Про проведення конкурсу з визначення підприємства

(організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та

приміських автобусних маршрутах загального користування на території Коломийської міської об’єднаної територіальної

громади»

7. Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2020 №174 «Про затвердження порядку та умов організації і

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на

території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади».



СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

У 2020 році у місті Коломиї діє 9 Програм, спрямованих на соціальний захист та

виконання гарантій, передбачених чинним законодавством України, на які з

міського бюджету у 2020 році виділено 16910,0тис.грн:

Назва програми Обсяг фінансування 

(тис.грн.)

Програма «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки» 10 670,0

Програма «Надання послуг з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки» 320,0

Програма «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2020-2024 роки» 665,0

Програма підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації  Товариства Червоного 

Хреста України на 2017-2021 роки

200,0

Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2019-2021 роки 1 200,0

Програма «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2020 рік» 3 500,0

Програма забезпечення виконання рішень суду на 2020-2024 роки 230,0

Програма «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, 

громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки»

100,0

Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки 150,0



КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У січні-серпні 2020 року на розвиток комунального господарства по 

Коломийській ОТГ на 2020 рік передбачено кошти в сумі 142 920,32 тис. грн.

Станом на 01.10.2020 року управлінням комунального господарства виконано робіт у 

сумі  74 218,66 тис.грн., в тому числі:

- роботи по зимовому утриманню дорожньої мережі – 1 530,6 тис.грн.;

- захоронення твердих побутових відходів – 450,9 тис.грн.;

- сертифікати готовності каналізаційних мереж до експлуатації – 19,3 тис.грн.;

- демонтаж новорічної ялинки – 33,8 тис.грн.;

- влаштування святкової ілюмінації – 224,0 тис.грн.;

- оплата за спожиту електроенергію вуличного освітлення – 2 338,9 тис.грн.;

- обслуговування приладів обліку електричної енергії – 114,9 тис.грн.;

- поточний ремонт автобусних зупинок – 95,3 тис.грн.;

- благоустрій скверів – 110,5 тис.грн.;

- поточний ремонт території біля пам’ятника І. Франку – 42,9 тис.грн.;

- обслуговування міського фонтану – 126,2 тис.грн.;

- ремонт тротуару – 120,2 тис.грн.;

- встановлення інформаційних знаків – 182,0 тис.грн.;

- металеві перила – 49,0 тис.грн.;

- ремонт моста – 118,3 тис.грн.;

- встановлення лавок – 115,0 тис.грн.



БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

У січні–вересні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами міста склав

25,9 млн.грн, або 1,2% загальнообласного обсягу. Індекс будівельної продукції порівняно з

січнем–вереснем 2019р. становив 199,5%, що відповідає 1 місцю серед міст обласного значення

та районів області.

У січні–вересні 2020р.  прийнято в експлуатацію 12 055 м2 загальної площі в житлових 

будівлях нового будівництва, що на 13,9% більше, ніж у січні–вересні 2019р. 

Триває будівництво одного із найбільших об’єктів міста - будівництво типової будівлі «H2O-

CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького,67.

У січні-вересні 2020 року виконано роботи по будівництву спортивного залу та майстерень

Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.Драгоманова,1 на суму

283,8 тис.грн.

Проведено реконструкцію системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської

гімназії №10 по вул. Січових Стрільців, 30. По даному об’єкту виконано робіт на суму 203,3

тис.грн.

Завершено реконструкцію споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул. М.

Леонтовича, 12. Робіт виконано на суму 197,6 тис.грн.


