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Коломийська районна  державна адміністрація в межах своїх  

повноважень здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
реалізує повноваження, делеговані їй районною радою. На території району 
забезпечується виконання Конституції України, Законів України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади. 

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну ситуацію 
в країні через втручання зовнішнього агресора, проведення 
антитерористичної операції у східних регіонах України, інших чинників, у 
районі досягнуто ряд позитивних зрушень у секторі економіки та вирішенні  
соціальних проблем. 

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на 
принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України 
Петром Порошенком, їх практичної реалізації. 

Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє 
відображення в розпорядженнях районної державної адміністрації. Актуальні 
питання розвитку району розглядалися на колегіях районної державної 
адміністрації, на нарадах з керівниками структурних підрозділів 
райдержадміністрації, сільськими та селищними головами, представниками 
об’єднаних територіальних громад, керівниками підприємств, установ та 
організацій району. 

Для створення в районі умов всебічного розвитку громадянського 
суспільства, посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості 
управлінського процесу при райдержадміністрації діє громадська рада, яку 
очолює член колегії райдержадміністрації  Андрусяк М.М. 

Враховуючи, що в районі утворені та функціонують 4 об’єднані 
територіальні громади, спільним розпорядженням голів районної державної 
адміністрації 30 січня 2017 року утворено Координаційну раду з питань 
розвитку місцевого самоврядування та реалізації реформи місцевого 
самоврядування в Україні. У звітному періоді відбулося 5 засідань цієї ради, 
на яких розглянуто актуальні питання в галузі освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, тощо. 

Упродовж минулого року проведено 13 засідань колегії районної 
державної адміністрації, з них 4 засідання спільно з президією районної ради 
та 2 виїзних.  На засіданнях розглянуто 34 питання стосовно забезпечення    
наповнення та ефективного використання районного бюджету, виконання 
Програми соціально-економічного і культурного розвитку району, 
соціального захисту населення, здійснення виконавчими органами сільських 
та селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої влади. По усіх 
розглянутих питаннях прийнято відповідні рішення. 

 Відповідно до плану заходів проводились оперативні щотижневі та 
розширені щомісячні наради у голови райдержадміністрації за участю голови 
районної ради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, 
підприємств, установ, організацій, на яких зосереджувалась увага на 
питаннях будівництва та реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури, 
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готовності всіх підприємств, установ, організацій до роботи в осінньо-
зимовий період, обговорювались підсумки роботи райдержадміністрації, її 
структурних підрозділів, формувались реальні завдання  на наступний 
період. За результатами нарад надавались відповідні протокольні доручення 
та проводився постійний контроль за їх виконанням. 

Протягом 2017 року організовувались навчання та семінари з 
сільськими, селищними головами, секретарями сільських, селищних рад, 
начальниками відділів, управлінь райдержадміністрації, керівниками 
установ, підприємств, організацій району. 

Основним інструментом, що забезпечує дієвість співпраці між 
районною державною адміністрацією та районною радою є узгодженість 
спільних дій. Це досягається координацією роботи по плануванню діяльності, 
що дає можливість узгодити діяльність райдержадміністрації та районної 
ради вже на початковій стадії.  

На виконання законів України "Про місцеві державні адміністрації", 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та відповідно до планів роботи 
райдержадміністрації голова, перший заступник, заступник голови 
райдержадміністрації, керівник апарату, керівники структурних підрозділів 
райдержадміністрації брали участь у роботі засідань сесій, депутатських 
комісій сільських, селищних і районної рад. Структурні підрозділи 
райдержадміністрації готували і вносили на розгляд  сесій районної ради ряд 
важливих питань, які забезпечували нові інноваційно-технологічні підходи в 
соціально-економічному розвитку району. В центрі уваги були люди, а також 
питання, які сприяли поліпшенню умов життєдіяльності населення району. 

Протягом 2017 року продовжувалося відзначення спільною відзнакою 
районної ради та районної державної адміністрації «За заслуги перед 
Коломийщиною». Налагоджена тісна співпраця виконавчого апарату 
районної ради та апарату райдержадміністрації. 

Голова районної ради та голова Асоціації сільських, селищних рад 
Коломийського району є членами колегії райдержадміністрації. 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 
16.12.2016 року №581   «Про проведення райдержадміністрацією контролю 
за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади в 2017 році» у звітному році 
проведено перевірки з питань виконання виконавчими комітетами 
Гвіздецької селищної, Шепарівцівської, Воскресинцівської, Раківчицької, 
Виноградської, Воронської, Голосківської, Джурківської, Жукотинської, 
Загайпільської, Іванівецької, Королівської сільських рад делегованих 
повноважень органів виконавчої влади. Акти перевірок розглянуті на 
засіданнях сесій та виконавчих комітетів сільських, селищних рад. 

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації постійно 
вживаються заходи щодо забезпечення дотримання вимог законодавства в 
діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділах.  

Протягом 2017 року документообіг в апараті райдержадміністрації            
становив 7924 документи, в тому числі: 3500 - вхідна кореспонденція, 566 - 
вихідна кореспонденція, 631 - видані розпорядження райдержадміністрацією, 
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які надсилалися виконавцям за підписом і резолюціями керівництва 
райдержадміністрації на паперових носіях та електронною поштою. 

Протягом 2017 року на контролі перебував 1551 документ.  
На їх виконання надіслано у відповідні установи області та району 

3464 інформації.  
Протягом звітного року  на контролі перебувало 11 указів Президента 

України, 5 постанов Кабінету Міністрів України, 22 розпорядження Кабінету 
Міністрів України, 3 постанови Верховної ради України. Крім того, на 
контролі перебувало: 22 звернення народних депутатів України, 5 звернень 
депутатів обласної ради, 72 звернення депутатів районної ради, 9 
депутатських запитів районної ради. 

Всі документи виконані у встановлені терміни. 
У 2017 році районна державна адміністрація  проводила роботу щодо 

забезпечення законного права громадянина на звернення у письмовому та 
усному вигляді, на особистих та особистих виїзних прийомах, шляхом 
здійснення телефонного дзвінка, використання електронної пошти тощо. 

 На виконання Указу забезпечено: 
- проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян райдержадміністрації; 
- проведення дня контролю, в рамках якого здійснено перевірку щодо  

додержання законодавства з  питань звернень  громадян в структурних 
підрозділах райдержадміністрації та районних установах відповідно до 
графіка, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації                            
від 03.01.2017р. №1, надано практичну та методичну допомогу щодо 
організації роботи із зверненнями громадян; 

-  функціонування «гарячої» телефонної лінії райдержадміністрації; 
-  функціонування телефону «довіри» райдержадміністрації; 
- проведення   особистого  прийому громадян керівництва 

райдержадміністрації; 
- проведення особистого виїзного прийому громадян керівництва 

райдержадміністрації; 
- приділення особливої уваги керівництвом райдержадміністрації щодо 

вирішення проблем, з якими зверталися громадяни пільгових категорій; 
- періодичне висвітлення інформації про підсумки роботи із 

зверненнями громадян на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. 
З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, забезпечення 

їх права на особистий прийом посадовими та службовими особами районної 
державної адміністрації запроваджено проведення прийому громадян з 
особистих питань керівництвом райдержадміністрації  у позаробочий час. 

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та 
електронної петиції» громадяни можуть подавати електронні звернення до 
райдержадміністрації з використанням мережі Інтернет та засобів 
електронного зв’язку. 

Важливу роль у посиленні довіри до влади відіграє особисте 
спілкування представників влади з громадянами. Особистий (в тому числі 
особистий виїзний) прийом керівництвом райдержадміністрації проводився 
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відповідно до графіків, затверджених розпорядженнями 
райдержадміністрації від  03.01.2017р. № 2 «Про організацію прийому 
громадян керівництвом районної державної адміністрації у І півріччі 2017 
року» та від 30.06.2017р. № 310 «Про організацію особистого прийому 
громадян керівництвом районної державної адміністрації у ІІ півріччі 2017 
року». 

Проведений аналіз засвідчив, що у 2017 році до районної державної 
адміністрації та органів місцевого самоврядування району надійшло 5618 
звернень, що на 970 звернень  менше  у порівнянні з минулим роком. З них 
до районної державної адміністрації надійшло 929  звернень (в тому числі  на 
особистих виїзних прийомах громадян), що на 363 звернення  менше, ніж у 
2016 році, з них: письмових - 818, усних - 111. 

За результатами розгляду вирішено позитивно – 61% звернень, 
роз’яснено – 36% звернень. 

Колективних звернень до райдержадміністрації надійшло 23, що 
становить  2% від загальної кількості. 

Найбільш актуальним для мешканців району залишаються питання  
соціального захисту – 672, що становить 72,3% від загальної кількості питань. 
Передусім це питання надання одноразової грошової допомоги, питання 
аграрної політики і земельних відносин – 146, що становить 15,9%. Чимало 
звернень надійшло щодо вирішення проблем транспорту – 21 (2,2%), охорони 
здоров'я - 7 (0,7%), праці і заробітної плати - 6 (0,6%). 

Зокрема, за звітній період 476 соціально незахищеним мешканцям 
району виділено одноразову грошову допомогу на лікування та для 
вирішення соціально-побутових питань на суму 616 350 грн. 

Протягом 2017 року на «гарячу» телефонну лінію райдержадміністрації 
надійшло 6 дзвінків від жителів району, що у порівнянні до минулого року на 
4 дзвінки більше. За результатами розгляду заявникам направлено письмові 
відповіді. 

Також протягом звітного періоду громадяни зверталися і на урядову 
«гарячу» лінію. Районною державною адміністрацією розглянуто 1485 таких 
звернень, що в порівнянні з минулим роком на 279 звернень менше. 

Варто зазначити, що протягом 2017 року задоволено 46 запитів на 
отримання публічної інформації, які реєструвалися в день їх надходження у 
журналі реєстрації запитів на  публічну  інформацію. 

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року №889-VIII «Про 
державну службу» відділом кадрової роботи апарату районної державної 
адміністрації забезпечено дотримання законодавства з питань проходження 
державної служби, реалізацію державної політики з питань управління 
персоналом у районній державній адміністрації, інших актів і доручень 
Президента України у сфері управління персоналом. 

Забезпечено організацію проведення конкурсів на зайняття 7 вакантних 
посад державної служби  категорій «Б» та «В» відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року №648.  

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» організовано 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
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передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону - 2 особам. 
Проведено спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави – 2 особам. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007р. 
№1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» протягом березня-квітня 2017 року проведено                       
І тур Конкурсу серед керівників і спеціалістів структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, в якому взяли участь 4 державних 
службовці.  

У грудні 2017 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.08.2017 року №640 «Про затвердження Типового порядку 
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців» забезпечено визначення завдань і ключових показників 
результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 
службовців районної державної адміністрації.  

Здійснено реалізацію програм підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців місцевих державних адміністрацій. 

Протягом 2017 року забезпечено організацію відряджень на курси 
підвищення кваліфікації 49 державних службовців районної державної 
адміністрації та 36 посадових осіб місцевого самоврядування.  Державні 
службовці апарату та структурних підрозділів районної державної 
адміністрації скеровувались: у Всеукраїнський центр підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування – 1 особа;  у Львівський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України -   2 особи;  у Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, 
організацій - 85 осіб.  

У звітному періоді до архівного відділу райдержадміністрації надійшло  
2489 запитів соціально-правового характеру, що на 160 запитів більше в 
порівнянні з 2016 роком. Основна тематика соціально-правових запитів у 
2017 році наступна:  

- копії рішень про виділення земельних ділянок під присадиби - 264;  
- довідки про трудовий стаж, про нарахування заробітної плати та ін. - 

2225.  
Всі соціально-правові запити виконані вчасно, відповідні довідки 

надані заявникам. 
Відділом прийнято на державне зберігання управлінської документації 

– 312 од.зб., документів з особового складу – 267 од.зб. Проведено 
реставрацію документів з паперовою основою - 200 шт., ремонт документів з 
паперовою основою – 110 шт., оправлення та підшивка документів - 110 
од.зб., картонування документів – 312 од.зб. Перевірено наявність документів 
– 101 од.зб. Експертною комісією схвалено описів управлінської 
документації - 1142 од.зб. та погоджено описів справ з особового складу - 507 
од. зб. 
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Працівниками архівного відділу постійно надається методична 
допомога посадовим особам сільських, селищних рад та сільських, селищних 
рад об’єднаних територіальних громад.  

Першочерговими завданнями райдержадміністрації в реалізації 
бюджетної та податкової політики, як основної передумови виконання 
соціальних програм, є забезпечення наповнюваності місцевих бюджетів та 
підвищення ефективності  та результативності бюджетних видатків.   

В  складі зведеного бюджету Коломийського району функціонує 30 
місцевих бюджетів (1- районний, 2-селищних, 27- сільських бюджети).            
Загальний обсяг надходжень до бюджету району за 2017 рік, враховуючи  
міжбюджетні трансферти, склав 859008,8 тис. гривень.                 

Власні і закріплені  доходи   (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за 
2017 рік  складають 81128,3 тис. гривень,  або  121,2 відс. до плану 
урахуванням внесених  змін, а саме:  

  – до загального фонду надійшло 65766,6  тис. гривень податків і 
зборів, що складає 106,5 відс. до планів, затверджених місцевими органами 
влади,  з урахуванням змін;  

  – до спеціального фонду надійшло  15361,6 тис. гривень,  що   
складає 298,5 відс. до запланованих показників зі змінами. 

 
 
Рис. 1.  Структура  дохідної частини  зведеного бюджету району 
Внаслідок запровадження нової моделі фінансового забезпечення в 

рамках бюджетної децентралізації та проведеної роботи з вишукання 
додаткових джерел  находжень  дохідна частина загального фонду бюджету 
району, в порівнянні з минулим роком,  збільшилася на 20992,0 тис. гривень. 
Темп росту за надходженнями податків і зборів загального фонду складає 
46,9 відс., при середньообласному показникові росту – 38,0 відсотків.  За 
темпами приросту Коломийський район  займає 11 рейтингове місце  серед 
14  районів, 6 міст та 11 ОТГ області (31  місцевий бюджет). 
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Рис. 2. Надходження загального фонду 
     
Із 29 бюджетів місцевого самоврядування - 28 забезпечили 

виконання уточнених планових показників за доходами загального фонду. 

 
Рис. 3 Виконання дохідної частини  загального фонду  в розрізі  

місцевих бюджетів, % 
До районного бюджету  мобілізовано  (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 36659,2 тис. грн., що складає 102,2 відс. до уточненого плану  на 
рік (35870,0 тис. грн.).  Впродовж року дохідну частину районного бюджету   
збільшено на 3170,0 тис. гривень.  

Основним бюджетоутворюючим платежем районного бюджету є 
податок на доходи фізичних осіб. Податку на доходи фізичних осіб  
надійшло 36175,9 тис. грн., що на 61,5 відс. більше  надходжень  2016 року 
(+13773,5 тис. грн.) та на 11,8 відсоткових  пунктів більше 



 8 

середньообласного показника (49,7 відс.). Уточнені планові показники  з 
даного податку виконано на 101,9 відсотка.   

У розрахунку на одиницю населення району надходження по податках 
та зборах до  загального фонду  місцевих бюджетів району  за січень-грудень 
2017 року складають 1195,10 грн., та зросли у порівнянні з минулим роком на 
318,0 гривень.   

Дотації з державного бюджету до бюджету району надійшли в 
повному обсязі до річного плану: базова дотація в сумі 29991,5 тис.грн., 
стабілізаційна дотація –  13636,3 тис. гривень.  

Цільових субвенцій з державного бюджету та місцевих бюджетів 
надійшло в сумі  659062,2  тис.грн., або 100 відс.  планових призначень. 

Впродовж 2017 року  проведено  видатків  по загальному  та 
спеціальному фондах  місцевих бюджетів на суму  857750,3  тис. гривень, в 
тому числі видатків загального фонду – 798944,2 тис. гривень та видатків 
спеціального фонду –  58806,0 тис. гривень. Фінансування протягом звітного 
періоду здійснювалося виключно в межах наявних лімітних призначень та 
фінансових ресурсів, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань 
головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів. 

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки  на  державне 
управління  складають 2,1 відс. (16959,5 тис. грн.),  на освіту – 17,8 відс.                  
(142210,2 тис. грн.),  на охорону здоров’я – 18,9 відс. (151693,4 тис. грн.),  
соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 53,8 відс.  (430164,8 
тис.грн.), культуру – 2,2 відс. (17579,3 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 
0,5 відс. (3708,1 тис. грн.). 

 

 
Рис.4    Структура  видатків в розрізі  основних  галузей, тис. 

гривень 
Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів  

впродовж 2017 року, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної 
виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за 
спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, 
забезпечення інших виплат соціального спрямування. 

Так, на оплату праці працівникам бюджетної сфери спрямовано 
291017,8 тис. гривень коштів від загальної суми видатків бюджету району, 
що складає 36,3 відс., на соціальні виплати населенню –  422509,9 тис. 
гривень, або 52,9 відс., на оплату за використані енергоносії – 26258,3 тис. 
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гривень, або 3,2 відс., на медикаменти та продукти харчування –  8547,7 тис. 
гривень, або 1,6 відсотка.  

Упродовж 2017 року за рахунок додаткового ресурсу з державного, 
обласного,  міського бюджетів,  власних ресурсів та заходів щодо економії 
видаткової частини, оптимізації мережі та видатків забезпечено в повному 
обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ і 
розрахунки за комунальні послуги та енергоносії. Кредиторська 
заборгованість,   зареєстрована в органах казначейської служби,   по 
заробітній платі  та розрахунках за спожиті  енергоносії відсутня. 

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, доручень 
обласної та районної  державних адміністрацій, з метою підвищення рівня 
фінансової забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів 
головними розпорядниками бюджетних коштів, сільськими та селищними 
радами вживалися заходи щодо економного і раціонального використання 
бюджетних коштів, спрямовувалися вільні залишки  бюджетних коштів та 
кошти від перевиконання дохідної частини  місцевих бюджетів.  

Бюджетами місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) 
розподілено вільних  залишків бюджетних коштів  на суму 9080,2 тис. 
гривень,  або 96,5  відсотка,  з  яких –  2529,6 тис. грн. (27,9 відс.)  на оплату 
праці працівників бюджетних установ, – 1105,7 тис. грн. (12,2 відс) на оплату 
енергоносіїв. 

Загальний обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної 
частини місцевих бюджетів складав 11208,6 тис. гривень (не менш ніж 5 
відс.). 

Із зазначених коштів розподілено – 7221,5 тис. гривень, з  яких  на 
оплату праці працівників бюджетних установ –  3441,0 тис. гривень (47,6 
відс.), на оплату енергоносіїв – 394,1  тис. гривень (5,5 відс.). 

Для підвищення ефективності вирішення питань соціально-
економічного та культурного розвитку за поданням районної державної 
адміністрації на сесіях районної ради затверджені та реалізовуються районні 
програми. 

Станом на 01.01.2018 року райдержадміністрацією схвалено та 
районною радою затверджено 50 цільових програм різного спрямування.  У 
2017 році на виконання заходів по 30 районних програмах використано 4,3 
млн.грн.   

Позитивні тенденції виконання окремих показників економічного 
розвитку, які спостерігалися у 2016 році, збереглися і у звітному році. За 
підсумками проведеного моніторингу результатів соціально-економічного 
розвитку за 9 місяців 2017 року серед 14 районів  області,  Коломийський 
район займає другу позицію за напрямками соціально-економічної частини.  

За підсумками сьомого обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування у 2017 році визнано переможцями 6 
сільських рад району, зокрема: Воронську (капітальний ремонт даху 
адмінбудинку та фасаду ФАПу), Воскресинцівську (капітальний ремонт 
меморіального комплексу біля пам’ятника Т.Шевченку), Черемхівську 
(покращення умов проведення дозвілля у приміщенні сільського клубу), 
Ценявську (впровадження енергозберігаючих заходів у дошкільному 
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навчальному закладі), Угорницьку (капітальний ремонт адміністративного 
будинку та ФАПу), Джурківську (ремонт сільських доріг). Для реалізації 
вказаних проектів  у 2017 році з бюджетів усіх рівнів освоєно 950,0 тис.грн., 
в тому числі 404,3 тис.грн. з районного та сільських бюджетів. 

З метою покращення інвестиційної та туристичної привабливості 
району виготовлено презентаційні матеріали та сувенірну продукцію 
рекламного характеру з символікою району. На виконання вказаних заходів з 
районного бюджету у 2017 році використано 50,0 тис.грн. 

Станом на 1 жовтня 2017 року в розвиток економіки району вкладено 
125,0 млн.грн. капітальних інвестицій.  У розрахунку на одну особу освоєно 
1257,2 грн. капітальних інвестицій. Інвестиції у житлові будівлі склали                
87,6 млн.грн., в  загальному обсязі капітальних інвестицій у матеріальні 
активи, нежитлові будівлі – 15,1 млн.грн., інженерні споруди – 4,5 млн.грн., 
машини, обладнання та інвентар – 7,3 млн.грн., транспортні засоби – 10,5 
млн.грн. та інші.  

Спостерігається позитивна динаміка збільшення прямих іноземних 
інвестицій в економіку району. Станом на 1 жовтня 2017 року в економіку 
Коломийського району інвесторами вкладено 1899,8 тис.дол. США прямих 
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що склало 103,4 %  до початку 
року. Основними інвесторами залишаються нерезиденти з Польщі, Румунії, 
Німеччини, Нідерландів та країн СНД, якими забезпечено 78,7% іноземного 
капіталу в районі. Найбільші обсяги іноземного капіталу спрямовано у 
підприємства сільського, лісового та рибного господарства, а також 
переробної промисловості. 

 
 
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

Коломийського району  за 9 місяців 2017 року склали 12,1 млн.дол. США,   
імпорту - 1,5 млн.дол. США. У порівнянні з відповідним періодом 
попереднього року  обсяги  експорту  збільшилися у 5 разів, імпорту – на 
6,1%. Позитивне  сальдо  зовнішньої  торгівлі  товарами становило 10,6 
млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 8,18. За 9 
місяців 2017 року  обсяг експорту на одну особу населення району становив 
122,8 дол. США проти 24,4 дол. США за аналогічний період 2016 року. 
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Питома вага району у загальнообласних обсягах експорту товарів склала 
2,7%,  імпорту – 0,3%. Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були 
нерезиденти з 32 країн світу. Найбільші обсяги експорту товарів були 
спрямовані до Іспанії, Бангладеш, Польщі, Південної Африки, Нідерландів, 
Республіки Корея, до яких відвантажували, насамперед, продукти 
рослинного походження, деревину і вироби з деревини, готові харчові 
продукти.  

Понад три чверті обсягів імпорту району надійшло з Польщі, 
Німеччини та Франції. Серед отриманих товарів найбільша питома вага 
припадала на засоби наземного транспорту (окрім залізничного), полімерні 
матеріали, пластмаси та вироби з них, механічні машини.  

Коломийський район активно співпрацює з адміністративно-
територіальними одиницями Республіки Польща, зокрема з Бартошицьким та 
Здунськовольським повітами. В рамках укладених партнерських угод 
налагоджено співпрацю в галузях місцевого самоврядування, культури, 
спорту, туризму і відпочинку. В 2017 році район відвідали делегації 
Бартошицького, Здунськовольського повітів (Польща) та Окніцького району 
(Молдова).   

З метою популяризації туристичного потенціалу району та 
забезпечення доступності туристичних атракцій, в рамках реалізації проекту 
Європейського Союзу «Івано-Франківська область – край для туризму» 
виготовлено інформаційні стенди основних туристично-екскурсійних 
об’єктів району, а саме: видатної пам’ятки доби розвиненого барокко 
Бернардинського монастиря в селищі Гвіздець, церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці  в селі Нижній Вербіж, яка входить до світової спадщини 
ЮНЕСКО, та ботанічного заказника загальнодержавного значення 
«Княждвірський» в селі Княждвір. 

Промисловий потенціал Коломийського району представляють 19 
підприємств основного кола, які виробляють продовольчі та непродовольчі  
види продукції. Найбільшу питому вагу в промисловому виробництві 
продовжує займати переробна та добувна галузь. За  10 місяців 2017 року  
підприємствами району основного кола  реалізовано продукції на суму                 
77,0 млн.грн. Зменшення обсягів реалізації в основному відбулося за рахунок 
призупинення виробництва МПД ДП «Укрспирт», скорочення обсягу 
видобування природного газу СПНГК «Дельта», закриття виробничого 
процесу забою птиці у ТОВ «Корнич» (у 2017 році здійснювався  продаж 
живої птиці), скорочення виробництва у ТОВ «АРСА» (виробництво 
поліетиленової плівки). 

Обсяг  реалізованої продукції на одну особу за 10 місяців 2017 року 
склав 776,2 грн. Найбільшу питому вагу в загальнорайонних обсягах 
виробництва займають підприємства:  ТОВ «АЛ-ПРУТ» (30,7%),  СПНГК 
«Дельта» (27,7%), ПСВТП «КВІЛТ» (7,1%), ТОВ «М’ясний дім» (6,7%),  ПП 
«Гермес-1» (4,5%),  ПП «Енергія ВВ» (4,7%), ФГ «Прометей» (3,8%). 

Окрім підприємств основного кола, в районі близько 20 суб’єктів 
підприємницької діяльності-фізичних осіб займаються виробництвом 
продовольчих товарів.  
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В березні 2017 року за участю посла Канади відбулася зустріч з 
підприємцями Коломийщини, на якій обговорено ідеї стосовно розвитку 
району та про можливу співпрацю з канадськими партнерами. Посол Канади 
відвідав та ознайомився з виробничими потужностями підприємства 
«ДелСО» (підприємець Мацьків В.М., с.Сопів).   

Протягом жовтня-листопада звітного року працівниками 
райдержадміністрації здійснено 5 виїздів на промислові підприємства 
району, зокрема, на ТзОВ «Терракота», АТ «Ал-Прут», фабрику меблів 
«ТТТ», молокопереробний цех в с.Раківчик, хлібопекарню в с.Коршів. У ході 
виїзних засідань відбулося ознайомлення з виробничими  процесами 
підприємств, надано методичну допомогу щодо налагодження ділового 
партнерства,  запропоновано інформаційну підтримку щодо розміщення 
пропозицій по експорту на сайті райдержадміністрації. 

Станом на 01.01.2018 року  на обліку в районі перебуває 808 
юридичних осіб та  2606 суб’єктів підприємницької діяльності -  фізичних 
осіб. У 2017 році зареєстровано 15  юридичних осіб та 134 суб’єкти 
підприємницької діяльності -  фізичних осіб,  припинили свою діяльність 9 
юридичних осіб та 130 суб’єктів підприємницької діяльності -  фізичних осіб.    

Відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 
відділом державної реєстрації райдержадміністрації забезпечується державна 
реєстрація речових прав на нерухоме майно, тобто офіційне визнання та 
підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на 
нерухоме майно шляхом внесення відповідних записів до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, тобто офіційне визнання шляхом 
засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту 
набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни 
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу 
та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій 
відповідно до законодавства. 

Протягом 2017 року відділом забезпечено комплексну державну 
реєстрацію 65 юридичних осіб та 347 фізичних осіб-підприємців. Проведено 
державну реєстрацію припинення 44 юридичних осіб та 521 фізичної особи-
підприємця. Видано 155 виписок та витягів з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
Проведено 4420 державних реєстрацій прав на нерухоме майно. 

Державними реєстраторами відділу за 2017 рік вчинено 35360 
реєстраційних дій по реєстрації нерухомого майна та 1 277- по реєстрації 
юридичних, фізичних осіб-підприємців.  Разом з тим,  відділ формує, веде 
облік та зберігає в архіві 27 273 реєстраційні справи, з яких 17 731 передані 
при ліквідації Коломийського міськрайонного управління юстиції. 

Робота Центру надання адміністративних послуг спрямована на 
забезпечення відкритості та прозорості надання адміністративних послуг.  
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На даний час через центр надається 110 адміністративних  послуг,                      
а саме: 

28 послуг структурними підрозділами райдержадміністрації :  
4 послуги відділом регіонального розвитку містобудування та 

архітектури; 
10 послуг відділом державної реєстрації; 
14 послуг для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб відділом    
державної реєстрації.  
82 послуги територіальними органами виконавчої влади: 
18 послуг Головним управлінням Держгеокадастру в Івано-

Франківській області; 
 6 послуг управлінням Держпродспоживслужби в Коломийському 

районі; 
 2 послуги Головним управлінням Національної поліції в Івано-

Франківській області; 
 2 послуги  обласним управлінням мисливського та лісового 

господарства; 
 1 послуга управлінням Державної міграційної служби в Івано-

Франківській області; 
 1 послуга управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій в 

Івано-Франківській області; 
 47 послуг Головним територіальним управлінням юстиції в Івано-

Франківській області. 
 В середньому за місяць через ЦНАП надається 1000 адміністративних 

послуг.  
 За 2017 рік ЦНАПом надано 14054 адміністративних послуги.  
1. По відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури 

Коломийської райдержадміністрації надано – 504 адміністративних послуги; 
2. По управлінню Державної міграційної  служби в Івано-Франківській 

області - 2436 адміністративних послуг; 
3. Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

- 5640 адміністративних послуг; 
4. По управлінню ДСНС в Івано-Франківській області - 4 

адміністративних  послуги; 
5. По відділу Державної реєстрації Коломийської РДА -  5420 

адміністративних послуг; 
6. По обласному управлінню лісового та мисливського господарства - 

37 адміністративних послуг; 
7.  По  Головному управлінню Національної поліції в Івано-

Франківській області - 2 адміністративних послуги; 
8. По управлінню Держпродспоживслужби в Коломийському районі - 1 

адміністративна послуга. 
 У центрі надання адміністративних послуг створені всі необхідні 

умови згідно вимог Регламенту про ЦНАП як до приміщення, в якому 
розміщений центр так і до доступу інформації :  

  а) центр розміщений у зручному для суб’єктів місці з розвинутою 
інфраструктурою; 
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  б) розміщені інформаційні стенди, які містять необхідну, актуальну та 
вичерпну інформацію (перелік адміністративних послуг, інформаційні та 
технологічні картки, строки надання  адміністративних послуг, рахунки); 

  в) розміщена інформація на веб-сайті Коломийської 
райдержадміністрації, яка є зручною для пошуку; 

  г) розміщена скринька пропозицій та ідей, щодо покращення та 
вдосконалення діяльності ЦНАПу; 

  д) розміщені графік роботи ЦНАПу та графік прийому суб’єктів 
звернень. 

 Кожен із адміністраторів приєднаний до мережі програми «Універсам 
послуг» та забезпечений доступом до Державного реєстру нерухомого майна, 
фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, які 
не мають статусу юридичної особи. 

 Центр надання адміністративних послуг забезпечений необхідними 
канцтоварами, оргтехнікою та комфортним приміщенням. Прийом 
документів у ЦНАПі проводиться адміністраторами відповідально до 
розроблених  інформаційних та технологічних карток.  

 В районі діє 4 власних регуляторних акти.  На виконання вимог 
діючого законодавства всі регуляторні акти, їх  відстеження  висвітлюються в 
засобах масової інформації та розміщені на веб-сайті райдержадміністрації. 

Станом на 01.01.2018 року в районі працюють 390 підприємств 
торгівлі, 64 об'єкти ресторанного господарства, 135 закладів побутового 
обслуговування, діють 4 ринки (ринок ТОВ «Потенціал» в смт. Отинія, ринок 
в смт. Печеніжин,  ринок  в  смт. Гвіздець,  ринок  ПП «Богатир» в  с. 
Коршів).       

До сфери управління Коломийської районної державної адміністрації 
належать малі державні підприємства «Районне госпрозрахункове 
архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро Коломийської районної 
державної адміністрації» та «Коломийське районне державне підприємство». 

Впродовж 2017 року державне підприємство «Районне 
госпрозрахункове архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро» 
Коломийської районної державної адміністрації  виконало роботи на суму 
1015,1 тис. грн. Сплачено податків до бюджетів усіх рівнів у сумі  309,2 тис. 
грн. Витрати підприємства за 2017 рік становлять 1015,1 тис. грн. За 
результатами роботи за звітний рік підприємство не є збитковим.  

Районне госпрозрахункове архітектурно-планувальне проектно-
виробниче бюро виконує роботи (надає послуги)  підприємствам, 
організаціям та населенню на договірній основі. Послуги надаються 
сертифікованими спеціалістами. Станом на кінець 2017 року кількість 
працівників підприємства становить  8 осіб.  

 На території району надаються послуги з перевезення пасажирів 61 
приміським внутрішньорайонним маршрутом, які обслуговують 3 юридичні 
особи та 31 суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа.  Впродовж 
2017 року  проведено 4 засідання районного комітету з проведення конкурсів 
на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських 
автобусних маршрутах загального користування. На конкурс подано 21 
об’єкт. Забезпеченість транспортним обслуговуванням населення 
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пасажирськими   перевезеннями  в Коломийському районі складає 100 
відсотків. 

Одним з найбільш актуальних питань є пільгове перевезення 
пасажирів. Кількість осіб, що мають право пільгового проїзду у приміському 
сполученні в районі перевищує 28 тисяч осіб.  Компенсація за пільговий 
проїзд у 2017 році не була передбачена  ні в  державному, ні в районному 
бюджетах. На договірних умовах з перевізниками району на безоплатній 
основі забезпечені проїздом 8 категорій пільговиків, зокрема, особи з 
інвалідністю  I та II групи по зору;  особи з інвалідністю I групи загального 
захворювання та особи,  які їх супроводжують; особи з інвалідністю II групи; 
діти з інвалідністю, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування; 
учасники АТО та члени родин загиблих учасників АТО; воїни УПА;  
учасники бойових дій; учасники  ліквідації на Чорнобильській АЕС 1 та 2 
категорій. 

В районі налічується 33 автоматизовані телефонні станції, в тому числі  
29 цифрових та 4 аналогові.  Швидкісний інтернет проведено в населених 
пунктах:  П’ядики, В.Кам’янка, Підгайчики, Гвіздець, Cт.Гвіздець, 
М.Гвіздець, Остапківці, Беремяни, Чехова, Н.Вербіж, В.Вербіж, Мишин, 
Ковалівка, Корнич,  Перерів,  Замулинці, Семаківці, Шепарівці, Отинія, 
Угорники, Печеніжин, Марківка, Рунгури, Слобода,  Молодятин, М.Ключів. 

З метою активізації індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення в районі 
реалізовується програма «Власний дім», за весь час дії якої відкрито 
кредитну лінію 93 забудовникам, введено в експлуатацію 64 індивідуальних 
житлових будинки загальною площею 10131,9 кв.м, газифіковано 12 садиб. 
На реалізацію заходів програми протягом 2017 року з районного бюджету виділено  
296,0  тис.грн. 

З лютого 2017 року 
розпочала роботу сучасна 
новозбудована поліклініка в 
м.Коломиї. В червні 
запрацювало 
відремонтоване 
отоларингологічне 
відділення Коломийської 
центральної районної 
лікарні. У жовтні відкрито 
відремонтоване приймальне 
відділення пологового 
будинку. 

 
 
 
 

 
 

 

 
(палата в поліклініці у м.Коломиї)  
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Продовжуються 
роботи по об’єкту 
«Капітальний ремонт І 
поверху Коломийської 
центральної районної 
лікарні».  За кошти 
меценатів у минулому році 
для Коломийської ЦРЛ 
придбано  медичне 
обладнання, зокрема апарат 
для роздрібнення каменя, 
світильники рефлекторні 
пересувні, стіл операційний,  
апарат АЛІМН-1, ЕКГ 
апарати,  холтер ЕКГ, 
енцефалограф 
комп’ютерний, реограф, 
опромінювач, апарат 
біомед, аналізатор 
біохімічний, гінекологічні 
крісла, а також 
медикаменти, хімреактиви, 
розхідний матеріал, 
будівельні матеріали, меблі 
тощо. Протягом  звітного 
періоду  в Коломийській 
дитячій лікарні здійснено 
монтаж 109 
металопластикових вікон та 
4 дверей, на ці цілі освоєно 
600,0 тис.грн. 

(медичне обладнання                    
отоларингологічному відділенні)  
 
 
 
 

 
(приймальне відділення пологового 
будинку) 
 

У приймальному відділенні Коломийської центральної районної 
лікарні встановлено 14 металопластикових вікон, 3 внутрішніх та 1 вхідні 
двері. В психоневрологічному диспансері на заміну вікон та дверей 
використано             100,0 тис.грн. Для потреб пологового будинку здійснено 
ремонтні роботи по заміні та реконструкції зовнішніх та внутрішніх мереж 
тепло та водопостачання. Здійснено капітальний ремонт, в тому числі із 
застосуванням енергозберігаючих технологій, у 8 населених пунктах, 
зокрема, у амбулаторіях сіл Коршів, Лісний Хлібичин, Ковалівка, Товмачик, 
Виноград; ФАПах сіл Скопівка, Жукотин, Ліски, всього освоєно 1,3 млн.грн. 

У минулому році покращено матеріально-технічну базу в окремих 
навчальних закладах району. Зокрема, у Лісківському НВК та Гвіздецькій           
ЗОШ І-ІІІ ст. проведено роботи по заміні вікон та дверей, освоєно                
400,0 тис.грн. У Іванівецькому НВК проведено заміну газового котла, 
використано 44,0 тис.грн. 

На проведення природоохоронних заходів на території дошкільного 
навчального закладу «Лісовичок» в с.Шепарівцях у минулому році освоєно 
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202,0  тис.грн. бюджетних коштів.  У вересні звітного року завдяки 
проведеній реконструкції приміщення будинку вчителя відкрито дошкільний 
навчальний заклад на 2 групи в с.Великий Ключів. Проводилися роботи у 
приміщенні Виноградського НВК для облаштування дошкільного 
навчального закладу. 

У 2017 році здійснювалися загально-будівельні роботи  у 22 закладах 
культури, на що використано кошти в сумі 1,1 млн.грн. Зокрема, 
виконувалися  роботи  у клубах: с.Угорники (171,3 тис.грн.), с.Струпків (24,0 
тис.грн.), с.Богородичин (20,0 тис.грн.), с.Черемхів (308,7 тис.грн.), будинках 
культури: с.Джурків  (99,2 тис.грн.), с.Ценява (50,0 тис.грн.), бібліотеках: 
с.Корнич (8,2 тис.грн.), с.Жукотин (12,0 тис.грн.) та ін.  

Протягом 2017 року філією  «Коломийський райавтодор» за рахунок 
бюджетних коштів, а також коштів підприємств і організацій у 38 населених 
пунктах району (включно з ОТГ) на дорогах місцевого значення   
проводилися роботи з ямкового ремонту асфальтобетонним покриттям, на 
комунальних (сільських) дорогах - гравійно-піщаною сумішшю і щебенем. 

Філією «Коломийська ДЕД» у звітному році проводилися роботи на 
ділянках доріг Р-24 «Татарів-Камянець-Подільський», «Коломия-Делятин» 
(роботи продовжуються),  а також в населених пунктах:  Пилипи, Тростянка, 
Замулинці, Семаківці, Перерив, П’ядики, Підгайчики, Загайпіль, В.Ключів, 
Залуччя,  Шепарівці, Мишин, Раківчик, Королівка, Ценява, Гвіздець, 
Берем’яни та ін.   

На дорогах обласного та районного значень в районі, зокрема, 
Городенка-Черемхів, Отинія-Боднарів, Коломия-Печеніжин, Королівка-
Семаківці проведено ремонтні роботи за рахунок співфінансування 
бюджетних коштів на загальну суму 2,0 млн.грн. 

Загальна сума освоєних коштів філіями «Коломийський райавтодор» та 
«Коломийська ДЕД» у 2017 році склала 20,7 млн.грн.  

З 2017 року дорога державного значення Н-10 «Стрий-Мамалига» 
обслуговується ТзОВ «ПБС». 

У січні та жовтні 2017 року питання про стан автомобільних доріг та 
підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років  
розглядалося на колегіях райдержадміністрації.  

В 2017 році завершилась ІІІ фаза Проекту Європейського Союзу та 
Програми розвитку ООН  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», на  
впровадження заходів якої в 2017 році з районного бюджету виділено                  
99,3 тис.грн.  Реалізовано проект «Енергозберігаючі заходи в амбулаторії  
с.Спас Коломийського району Івано-Франківської області. Капітальний 
ремонт» загальною вартістю 248,5 тис.грн.  Ці кошти були спрямовані на 
перекриття даху металочерепицею та його утеплення, встановлення 
водостічних труб, заміну вікон на металопластикові. На заощаджені на 
тендері кошти придбано медичне обладнання: фетальний доплер, 
гемоглобінометр, пульсоксиметр, отоларингоскоп. 
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(Амбулаторія  с. Спас) 
У минулому році проведено заміну пічного опалення на газові 

конвектори у 6 фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАПах) у селах: 
Закрівці, Назірна, Грабич, Ворона, Королівка, Казанів. Встановлено 
лічильники обліку теплоенергії  у 3 амбулаторіях в смт.Отинія, с.Ковалівка та 
смт.Гвіздець. 

 Відповідно до моніторингу оцінки результатів діяльності                           
Івано-Франківської області за 9 місяців 2017 року Коломийський район за 
критерієм «Частка бюджетних установ, система опалення яких переведена з 
газу на альтернативні види палива» займає ІІІ позицію серед 14 районів 
області. 

 В стадії реалізації знаходиться проект щодо будівництва сонячної 
електропідстанції в с.Королівці. Між виконавчим комітетом Королівської 
сільської ради та ТзОВ «Сонячна брама»  укладено договір оренди земельної 
ділянки площею 5,8 га терміном на 49 років.  

 Починаючи з 1 листопада 2017 року в бюджетних установах ведеться 
щоденний моніторинг споживання енергоносіїв по кожному об’єкту, 
проводиться відповідний аналіз їх використання та дотримання лімітів, 
моніторингом охоплено 77 установ району. Розроблені та затверджені 
відповідні заходи з енергозбереження та зменшення споживання 
підпорядкованими установами енергоносіїв у 2018 році. Питання «Про стан 
виконання в районі заходів щодо підвищення енергоефективності та 
енергозбереження» заслухано на колегії райдержадміністрації в грудні                 
2017 року.  Відеоролики «Відстоюй  свої права на якісні житлово-комунальні 
послуги», «Будь відповідальним власником-створи ОСББ» та «Твій добробут 
залежить від тебе» розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації - 
http://ww2.gov.if.ua в рубриці «Енергоефективність». 

Протягом 2017 року відділ регіонального розвитку, містобудування та 
архітектури виконував визначені законодавством, нормативно-правовими 
актами, планами роботи та галузевими дорученнями щодо забезпечення 
реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на 
території району, аналізу стану містобудування, забезпечення сталого 
розвитку інженерної інфраструктури та поліпшення житлових умов 
населення району та проводив роботу по забезпеченню функціонування 
містобудівного процесу.  

http://ww2.gov.if.ua
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Протягом звітного періоду затверджено до 15 генеральних планів 
населених пунктів локальні зміни (проектні роботи здійснювались за кошти 
інвестора) с. Слобода (2 локальні зміни), с. Угорники (2 локальні зміни), с. 
Рунгури (2 локальні зміни), с. Залуччя (2 локальні зміни), с. Семаківці (2 
локальні зміни), с. Спас, с. Нижній Вербіж, с. Загайпіль, с. Княждвір, с. 
Струпків-Баб’янка, с. Тростянка, с. Торговиця, с. Дебеславці, с. Товмачик, с. 
Замулинці.   

На стадії обговорення знаходиться генеральний план с. Раківчик, 
розроблений Івано-Франківською філією УДНДІПМ «Діпромісто». Також 
затверджено генеральний план с. Мала Кам’янка, смт. Гвіздець та Берем’яни. 

Протягом поточного року відбулося 13 засідань районної архітектурно-
містобудівної ради, на яких було розглянуто і рекомендовано до 
затвердження 222 детальних планів територій. Сільськими та селищними 
радами вже затверджено 209 детальних планів  територій (ДПТ) для таких 
населених пунктів: с. Молодятин, с. Кийданці, с. Княждвір, с. Ценява, с. 
Велика Кам'янка, с. Іванівці, с. Товмачик, с. Голосків, с. Угорники, с. 
Шепарівці, с. Нижній Вербіж, с. Сопів, с. Малий Ключів,  с. Великий Ключів, 
с. Грабич, смт. Отинія, с. Коршів, с. Казанів, с. Закрівці, с. Ліски, с. 
Богородичин, с. Слобода, с. Спас, с. Рунгури, с. Струпків, с. Мишин, с. 
П'ядики, с. Кропивище, с. Дебеслаці, с. Ворона, с. Турка, с. Тростянка, с. 
Годи-Добровідка, смт. Гвіздець, с. Підгайчики, с. Раківчик, с. Корнич, смт. 
Печеніжин, с. Вокресинці, с. Семакіці, с. Лісна Слобідка, с. Загайпіль, с. 
Кобилець, с. Матеївці, с. Верхній Вербіж, с. Королівка. 

Протягом  2017 року згідно з наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
05.07.2011р. №103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки» для визначення комплексу містобудівних та 
архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального 
(садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох 
поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 м2, 
господарських будівель та споруд, гаражів, елементів благоустрою та 
озеленення земельної ділянки відділом регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури райдержадміністрації видано громадянам 176 
будівельних паспортів забудови земельних ділянок житловими будинками 
садибного типу.  

Згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» відділом регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури райдержадміністрації за звітний період 
оформлено 2 паспорти прив’язки тимчасових споруд (торгівельні 
павільйони) в с. Нижній Вербіж. 

Відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
райдержадміністрації видано 19 містобудівних умов та обмежень забудови 
земельних ділянок для розташування об’єктів будівництва громадського та 
промислового призначення в таких населених пунктах: с.Турка, смт.Отинія, 
с.Корнич, с.Залуччя, с.Коршів, с.Мишин, с.Угорники, с.Підгайчики, 



 20 

с.Перерів, с.Нижній Вербіж, с.Слобода, с.Раківчик, с.Шепарівці, 
смт.Печеніжин,   зокрема, для наступних об’єктів: 

- будівництво магазину в с. Корнич біля дороги Стрий – Чернівці; 
- реконструкція нежитлової будівлі під аптечний пункт із 

стоматкабінетом в с. Залуччя по вул. Клубна 7;   
- реконструкція горищного простору та частини міні-пекарні в с. 

Коршів по вул. Незалежності, 3А; 
- будівництво Катехитичного духовного центру смт. Отинія по вул. 

Шевченка, 7; 
- будівництво культової будівлі с. Мишин по вул. Січових 

Стрільців; 
- будівництво цеху по виготовленню бетонних виробів в с. 

Угорники по вул. Шевченка, 80;  
- будівництво автобусної зупинки з магазином продтоварів в с. 

Мишин по вул. Січових Стрільців, 170; 
- реконструкція існуючої котельні під склад-магазин будівельних 

матеріалів в с. Підгайчики по вул. Соборна, 19В; 
- реконструкція пилорами під цех по переробці сільсько-

господарської продукції (соломи) під паливні брикети  в с. Перерів  по вул. 
Коновальця, 2А; 

- будівництво культової споруди УГКЦ Різдва Пресвятої 
Богородиці  в         с. Нижній Вербіж по вул. Довбуша; 

- будівництво магазину господарських товарів в смт. Отинія по 
вул. Шевченка; 

- реконструкція магазину в с. Слобода по вул. Шевченка, 1; 
- реконструкція Раківчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Раківчик; 
- реконструкція нежитлової будівлі під оздоровчо–відпочинковий 

комплекс в с. Шепарівці по вул. Лесі Українки, 18А; 
- будівництво берегозакріплюючих споруд на безіменному потоці 

(р. Печеніга  в смт. Печеніжин в районі  вул. Івана Франка. 
- проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території дошкільного закладу «Лісовичок» (будівництво 
очисних споруд) в с.Шепарівці; 

- реконструкція квартири №1 з добудовою  та будівництво 
господарської споруди в смт. Отинія по вул. Франка, 9/1. 

Також видані містобудівні умови та обмеження для проектування 
таких об’єктів будівництва: 

- капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення 
КП «Сільський водник» по вул. Грушевського, вул. Першотравневій,               
вул. Шевченка та вул. Галицькій в с. Турка; 

- будівництво водопроводу в с. Велика Кам’янка по вул. Перемоги, 
вул. Н. Яремчука, вул. Гагаріна, вул. Водяна та вул. Г. Сковороди. 

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
регулярно приймає участь у виїзних засіданнях профільних комісій органів 
місцевого самоврядування (за згодою), а також за особистими зверненнями 
мешканців району. 
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Земельний фонд Коломийського району станом на 01.01.2018 року 
становить 102606,9 га з яких  68065,9518 га займають сільськогосподарські 
землі, 25844,5831 га – ліси та лісовкриті площі, 4932,4190 га – забудовані 
землі, під водою -  2375,7478 га та 1388,1983 га - інші землі. 

В структурі сільськогосподарських земель рілля становить 44459,4104 
га; перелоги – 710,2147га, багаторічних насаджень – 2563,3702 га, сіножаті – 
6272,6719 га, пасовища -  12124,9923 га, під господарськими будівлями і 
дворами -  815,8765 га, під господарськими шляхами і прогонами – 1119,4158 
га. 

Із 68065,9518 га сільськогосподарських угідь району у користуванні 
громадян знаходиться – 36451,9674 га, сільськогосподарських підприємств – 
16866,3780 га, у користуванні інших землекористувачів – 667,1256 га та в 
землях запасу – 14080,4808 га. 

За 12 місяців 2017 року на території Коломийського району продано 
прав оренди на 3 земельні ділянки площею 4,34 га, на загальну суму 94825 
грн. 

В 2017 році у Коломийському районі  зареєстровано 3987 земельних 
ділянок та надано 3027 витяги з державного земельного кадастру, до 
державного земельного кадастру внесено відомостей  (змін до них) про 125 
земельних ділянок, видано 1019 довідок  про кількісну характеристику 
земельних ділянок розподілення земель між власниками  і користувачами (за 
даними форми 6-зем), 867 довідок про правовий статус, кількісну та якісну 
характеристики земельних ділянок, 656 викопіювань з індексно – кадастрової 
карти, сформовано витягів про нормативну грошову оцінку в кількості 1504 
шт., адміністративних послуг надано 13565 документів дозвільного 
характеру. Також  зареєстровано 2763 вхідної - вихідної кореспонденції та 
569 звернень громадян.  

Міськрайонним управлінням у Коломийському районі та м. Коломия 
зібрано інформацію щодо можливості надання земельних ділянок учасникам 
та членам родин загиблих учасників антитерористичної операції, а також 
запропоновані масиви для учасників антитерористичної операції загальною 
площею  – 279,9427 га, зокрема органами місцевого самоврядування площею 
– 89,2734 га по Коломийському району та територіальними органами 
Держгеокадастру на площею – 190,6693 га. 

Роботи по пошуку земельних масивів для їх розподілу між учасниками 
АТО та членами сімей загиблих учасників АТО ведуться постійно. 

Зокрема, до органів місцевого самоврядування із заявами на отримання 
земельних ділянок по Коломийському району звернулися – 315 осіб, по м. 
Коломия – 535. 

Кількість наданих дозволів на розроблення проектів землеустрою 
учасникам АТО органами місцевого самоврядування по Коломийському 
району – 223 (71%), по м. Коломия – 489 (91%). 

Кількість та площа земельних ділянок, переданих у власність 
учасникам АТО по Коломийському району – 113 ділянок загальною площею 
21,4961 га, по м. Коломия – 340 ділянок – площею 27,8346 га. 
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Аграрний сектор відіграє особливу роль в соціально-економічному 
житті району, адже сільськогосподарське виробництво провадиться на всій 
його території. 

ГАЛУЗЬ РОСЛИННИЦТВА 
З наявних 68,3 тис.га земель сільськогосподарського призначення            

45,7 тис.га (або 67%) припадає на ріллю, з якої у сільськогосподарських 
підприємствах – 30,8 тис.га, а решта 14,9 тис.га у обробітку особистих 
селянських господарств. 

Аграрний сектор району представлений 74 сільськогосподарськими 
підприємствами, з яких 38 –проводять обробіток сільськогосподарських угідь 
та вирощують сільськогосподарську продукцію. Найпотужнішими 
працюючими підприємствами в районі є філія ПрАТ «Зернопродукт МХП 
«Перспектив» в обробітку 5,8 тис.га, ПСП «Оскар» - 3,8 тис.га, ТОВ «Райз 
Прикарпаття» - 1,7 тис.га, ПП «Степан Мельничук» - 1,6 тис.га, ТзОВ 
«Компанія «Агро-Дует» - 1,4 тис.га, ПП «Галицькі аграрні інвестиції» - 1,2 
тис.га, ФГ «Прометей» - 0,7 тис.га. 

Станом на 1 січня 2018 року зібрано зернові та зернобобові культури. 
Так, за оперативними даними агроформувань по всіх категоріях господарств 
намолочено 118,7 тис.тонн зерна з площі 18,7 тис.га, або 100% до 
прогнозованих площ, урожайність 63,2 ц/га, в тому числі в 
сільськогосподарських підприємствах намолочено 62,6 тис.тонн зерна з 
площі 9,1 тис.га, або 100% до прогнозованих площ, урожайність 68,7 ц/га (по 
області 57,7ц/га), з яких у розрізі культур: 

 

 
Рис.1 Структура посівних площ у розрізі культур по району в 2016-

2017 роках, тис.га 
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Рис. 2 Порівняння урожайності культур 2017 року з урожайністю культур 2016 року, ц/га 
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Збирання зернових та зернобобових культур у районі за 2017 рік 

Культура Категорія 
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ит
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он
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ом

у 
по

ка
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ик
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1 2 3 4 5 6 7 
Всі категорії 
господарств 20,9 3,6 57,9 59,3 7,06% 

Озима 
пшениця в т.ч. 

сільськогосподарські 
підприємства 

11,3 1,9 58,8 61,6 6,18% 

Всі категорії 
господарств 5,8 0,8 68,0 59,3 13,78% 

Озимий 
ячмінь в т.ч. 

сільськогосподарські 
підприємства 

5,5 0,8 68,2 61,6 17,46% 

Всі категорії 
господарств 0,9 0,25 38,8 47,4 7,50% 

Озиме 
жито в т.ч. 

сільськогосподарські 
підприємства 

0,023 0,006 38,3 69,3 0,35% 

Всі категорії 
господарств 5,3 1,1 48,4 47,9 13,80% 

Яра 
пшениця в т.ч. 

сільськогосподарські 
підприємства 

2,7 0,5 49,8 50,3 14,52% 

Всі категорії 
господарств 8,9 2,1 43,4 48,3 9,80% 

Ярий 
ячмінь в т.ч. 

сільськогосподарські 
підприємства 

4,2 0,9 43,8 48,1 13,68% 

Всі категорії 
господарств 2,3 0,6 36,3 33,9 14,11% 

Овес в т.ч. 
сільськогосподарські 

підприємства 
0,1 0,04 36,3 32,5 4,35% 

Всі категорії 
господарств 67,8 7,8 86,4 70,4 22,80% 

Кукурудза 
на зерно в т.ч. 

сільськогосподарські 
підприємства 

35,6 4 88,8 72,3 21,76% 

Всі категорії 
господарств 0,3 0,3 10,9 11,2 8,57% 

Гречка в т.ч. 
сільськогосподарські 0,3 0,2 11,0 10,8 10,71% 
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підприємства 

Квасоля Всі категорії 
господарств 3,4 1,5 22,8 - - 

Всі категорії 
господарств 0,02 0,02 12,8 - - 

Інші 
зернобобові в т.ч. 

сільськогосподарські 
підприємства 

0,01 0,01 12,4 - - 

Всі категорії 
господарств 2,2 0,5 44,9 44,5 21,78% 

Горох в т.ч. 
сільськогосподарські 

підприємства 
2,2 0,4 45,0 45,1 24,72% 

Збір технічних культур у районі за 2017 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 
Озимий 
ріпак 

Сільськогосподарські 
підприємства 6,9 2,5 26,6 29,7 9,00% 

Ярий ріпак Сільськогосподарські 
підприємства 6,5 3,3 19,8 19 49,08% 

Соя Сільськогосподарські 
підприємства 13,7 6,5 21,2 22,8 24,51% 

Соняшник Сільськогосподарські 
підприємства 15,8 7,6 20,7 22,8 21,84% 

Збір овочевих культур у районі за 2017 рік 

Культура Категорія 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всі категорії 
господарств 124 6,8 180,6 174,4 12,02% 

Картопля в т.ч. 
сільськогосподарські 

підприємства 
0,18 0,01 180,0 165,5 5,91% 

Всі категорії 
господарств 

17,46
6 1,09 159,8 148,4 11,59% 

Овочі в т.ч. 
сільськогосподарські 

підприємства 
0,93 0,05 162,3 206,6 21,99% 
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Хлібороби району провели весь комплекс осінньо-польових робіт 2017 
року на належному технологічному рівні, урожайність в середньому 
сільськогосподарських культур не нижча показників минулих років (рис.2.). 
Такі результати стали можливими завдяки новітнім технологіям у 
вирощуванні сільськогосподарських культур та чіткій організації праці, 
багаторічному щоденному досвіду сільськогосподарських товаровиробників. 

 
Вклад району у розвитку агропромислового комплексу на рівні області: 

Коломийському районі – 118,2 тис. тонн, (14,00%). 
 

Рис. 3 Частка району у загальнообласному валу виробництва тис. 
тонн. 

До початку проведення осінньо-польових робіт та посіву озимих 
культур під урожай 2018 року проведено підготовку необхідної 
ґрунтообробної та посівної техніки. 

Господарствами підготовлено та перевірено посівний матеріал для 
посіву озимих зернових культур урожаю 2018 року. При потребі 2159 тонн 
насіння, засипано 2020 тонн власного насіння, або 93,6% до потреби та 
придбано 130 тонн, або 6,4%. Для посіву господарства використовують 
посівний матеріал власного виробництва не нижче третьої репродукції. 

Накопичення пального господарства проводять до технологічної 
потреби, перебоїв в роботі через нехватку пального в господарствах немає. 

Технологічна потреба внесення мінеральних добрив під посів озимих 
культур урожаю 2018 року становить 1925 тонн, фактично внесено 2601 
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тонну, або 135,1% (до потреби), закупівля мінеральних добрив 
господарствами продовжується для внесення їх під урожай наступного року в 
період весняно-літніх польових робіт. 

Згідно структури посіву під урожай 2018 року посів озимих культур у 
всіх категоріях господарств було заплановано провести на площі 7550 га, з 
яких: озимої пшениці на площі 4250 га, озимого жита на площі 500 га, 
озимого ячменю на площі 600 га, озимого ріпаку на площі 2200 га, в тому 
числі у сільськогосподарських підприємствах посів озимих культур провести 
на площі 5500 га, з яких: озимої пшениці на площі 2600 га, озимого жита на 
площі 250 га, озимого ячменю на площі 450 га та озимого ріпаку на площі 
2200 га.  

 

 
Рис.4 Фактичний посів у розрізі культур в порівнянні 2017 з 2016 

роками, га. 
 
Станом на 01.01.2018р. всіма категоріями господарств проведено 

підготовку ґрунту під посів озимих культур урожаю 2018 року на площі 9510 
га, або 126,0% до прогнозованих площ, в тому числі у сільськогосподарських  
підприємствах проведено підготовку ґрунту на площі 7460 га, або 135,6%. 

ГАЛУЗЬ ТВАРИННИЦТВА 
В районі станом на 1 січня 2018 року наявність поголів’я великої 

рогатої худоби по всіх категоріях господарств склала – 14607 голів, із 
загального поголів’я ВРХ - корів 8433 голови, свиней - 13650 голів, овець і 
кіз - 4412 голів. Зокрема, в агроформуваннях району (рис.5.), станом на 
01.01.2018р. утримується: 

- великої рогатої худоби - 2536 голів (+125 голів до 01.01.2017р.),  
в т.ч. корів - 714 голів (+59 голів до 01.01.2017р.); 
- свиней - 2996 голів (-188 голів до 01.01.2017р.); 
- овець - 1992 голови (+210 голів до 01.01.2017р.); 
- птиці – 61,7 тис.голів (+4,8 тис. голів до 01.01.2017р.). 



Рис. 5 ТВАРИННИЦТВО В АГРОФОРМУВАННЯХ РАЙОНУ 
КІЛЬКІСТЬ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2018/2017 РОКІВ, ГОЛІВ 

 
ПОГОЛІВ’Я ПТИЦІ 
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Рис.6 ВИРОБНИЦТВО АГРОФОМУВАННЯМИ М’ЯСА В КОЛОМИЙСЬКОМУ РАЙОНІ СТАНОМ НА 
01.01.2018р., кг 
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В районі на сьогоднішній день працює чотирнадцять оперативно 
звітуючих сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом 
тваринницької продукції, (рис. 6), а саме: 

- виробництвом молока та м'яса ВРХ: ПП «Степан Мельничук», ФГ 
«Прометей», ТзОВ «Прут-Генетик» і ТзОВ «Дністер»; 

- виробництвом м'яса свиней: ПП «Степан Мельничук», ФГ 
«Прометей», ТзОВ «Дністер» та Прикарпатська державна 
сільськогосподарська дослідна станція; 

- виробництвом вовни та м'яса баранини: ФГ «Прометей» і ФГ 
«Заріччя»;  

- виробництвом м'яса птиці: ТзОВ «Корнич», ФГ «Прометей», ФГ 
«Сопівське», ТзОВ «М'ясний дім», ФГ «Тирлич-К»; 

- виробництвом яйця – ТзОВ «Компанія Ольштен»;  
- виробництвом меду: ПП «Степан Мельничук», ПСП «Нова Ера-

2000», ФГ «Прометей», ФГ «Бджілка» і ДП «Держлісгосп». 
За 2017 рік в агроформуваннях надоєно молока 2672,9 тонни (+221,0 

тонну до минулого року). Валові надої молока зросли у ПП «Степан 
Мельничук» на 77,5тонни, ТзОВ «Хропотове» на 97,4 тонни. 

Реалізовано за 2017 рік на переробні підприємства всіма категоріями 
господарств 3092 тонни молока, з них, агроформуваннями 2432 тонни з 
врахуванням заготовленого ними молока у населення. Товарність молока в 
сільськогосподарських підприємствах становить 89%. 

М’яса тварин вироблено – 1196,28 тонни (+212,8 тонни до відповідного 
періоду минулого року). Із загального виробництва м’яса: ВРХ– 261,3 тонни 
(+35,4 тонни), свиней – 253,7 тонни (+11,0 тонн), овець – 22,0 тонни (12,6 
тонни), птиці – 659,2 тонни (+153,7 тонни). 

Щільність поголів’я великої рогатої худоби в цілому по району 
становить 26 голів на 100 га сільськогосподарських угідь. 

В районі працює 10 пунктів штучного осіменіння худоби, з них: 4 в 
аґроформуваннях та 6 у населення. За 2017 рік осіменено 2436 корів і телиць, 
в тому числі корів і телиць в господарствах населення 1354 гол. та 1082 
голови в агроформуваннях району. 

Середні закупівельні ціни на тваринницьку продукцію в районі, станом 
на 1 січня 2018 року, складають: на молодняк великої рогатої худоби вищої 
вгодованості - 30,00 - 35,00 грн./кг живої ваги, свиней ІІ-III категорії – 45,00-
46,00 грн./кг, на молоко від господарств населення – 5,00 грн./кг, та 8,50 - 
9,80 грн. від агроформувань. 

Станом на 01.01.2018р. від господарств населення району заготовлено і 
продано 1704 тонни молока на молокопереробні підприємства: ТДВ «Івано-
Франківський міськмолокозавод», ПАТ «Городенківський сирзавод», ПП 
«АЛЬМАВІТА» філія «Тлумач-молоко» і ТОВ «Богородчанський 
молокозавод». 
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Впродовж 2017 року в управлінні праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації отримали різні види державних соціальних 
виплат 11905 сімей на суму 193443,3 тис. грн. 

В управлінні, станом на 01.01.2018 року, на обліку перебуває 9 сімей, 
які отримують соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Грошове забезпечення батькам–вихователям і 
прийомним батькам  виплачено в сумі 363,6 тис. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 
№509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб” на обліку в управлінні 
перебуває 80 осіб (50 сімей), які переселилися з тимчасово окупованої 
території, з них: 19 дітей, 4 громадяни з інвалідністю, 25 пенсіонерів,  32 
працездатних особи. 

16 сім’ям внутрішньо переміщених осіб призначено та виплачено 
щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних послуг в загальній сумі – 238,7 
тис.грн.  

Протягом   2017 року   субсидією   для   відшкодування   витрат    на    
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива користувалось 17463 сім’ї. Сума 
призначених субсидій протягом 2017 року становить – 238174,6 тис. грн.  

У 2017 році соціальними інспекторами управління складено 735 актів 
на комісію з розгляду питань щодо призначення житлових субсидій, допомог 
малозабезпеченим сім’ям та надання одноразових грошових допомог. При 
перевірці достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан 
осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної 
соціальної допомоги виявлено 5 порушень на суму – 126,5 тис.грн. На даний 
час повернуто – 63,9 тис.грн.   

В управлінні праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації в базу даних до Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги, станом на 01.01.2018року, внесено 
21754 особи пільгових категорій громадян, в тому числі: 

- 158 інвалідів війни; 
- 684 учасники бойових дій; 
- 1568 учасників війни; 
- 277 сімей загиблого (померлого) ветерана війни; 
- 152 реабілітованих; 
- 209 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- 62 інваліди армії; 
- 1 особу з особливими трудовими заслугами; 
- 660  сільських педагогів на пенсії; 
- 31 сільського працівника бібліотеки на пенсії; 
- 215 сільських медиків на пенсії;  
- 6 працівників культури на пенсії; 
- 114 працівників військової служби, органів внутрішніх справ та 

виконавчих органів; 
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- 5 учасників бойових дій ОУН-УПА; 
- 2 родини загиблих ветеранів ОУН-УПА; 
- 3315  інвалідів загального захворювання, в тому числі 208 інвалідів по 

зору; 
- 14383 пенсіонери за віком; 
- 1099 багатодітних сімей; 
- 2278 дітей з багатодітних сімей; 
- 7834 дитини війни;  
- 2083 ветеранів праці. 
На обліку в управлінні перебуває 12 осіб із шести сімей 

військовослужбовців (військовозобов’язаних, резервістів), які загинули в 
ході проведення антитерористичної операції в східних областях України та 1 
особа із сім’ї пораненого в антитерористичній операції. Всі сім’ї загиблих 
користуються пільгами (50% знижка на комунальні платежі та 50% знижка 
абонентної плати за користування квартирним телефоном) відповідно до 
Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.  

В районі діє Програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під 
час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року 
по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення, затверджена рішенням районної ради від 
09.11.2014 року №619-ХХХ\14 (зі змінами). Розпорядженням районної 
державної адміністрації від 11.07.2017 року №334 доповнено розділ 3 
"Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих учасників бойових дій 
та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення" пунктом 3.22 
вищевказаної Програми, щодо надання пільг з оплати вартості житлово-
комунальних послуг та послуг зв'язку у розмірі 50% в межах норм 
споживання сім'ям осіб, яким Івано-Франківською обласною радою видано 
посвідчення "Бійця-добровольця антитерористичної операції". Такою 
пільгою користується  двоє бійців-добровольців.       

Комісією щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з 
інвалідністю про виплату грошової компенсації розглянуто заяви 
Чуфицького О.Є., інваліда війни ІІ групи, жит. с. Нижній Вербіж та 
Капланчука М.В., інваліда війни ІІ групи, жит. с. Турка про призначення 
грошової компенсації на будівництво (придбання) житла відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року №719 "Питання 
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей". 
Чуфицькому О.Є. грошова компенсація перерахована на особовий рахунок в 
Ощадбанк. На даний час в департамент соціальної політики Івано-
Франківської облдержадміністрації подано потребу  грошової компенсації на 
будівництво (придбання) житла, інваліду війни ІІ групи, Капланчуку М.В.    
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При управлінні праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації, в кабінеті №10, працює структурний підрозділ з двох 
осіб, який веде повний супровід учасників АТО та забезпечує взаємодію з 
керівником Центру допомоги учасникам антитерористичної операції і 
відповідальними особами зі структурних підрозділів РДА, інших установ 
шодо вирішення питань, з якими звертаються учасники АТО та члени їх 
сімей. Діє телефон „гарячої лінії” 4-63-75.  

Згідно рішення комісії з розгляду питань щодо призначення житлових 
субсидій, допомог малозабезпеченим сім’ям та надання одноразових 
грошових допомог з районного бюджету протягом 2017 року надано 
одноразову грошову допомогу 476 жителям району на суму 616,4 тис.грн. 

Згідно районної Програми підтримки сімей загиблих і постраждалих 
під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 
року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь а антитерористичній 
операції в районах її проведення, затвердженої рішенням районної ради від 
09.11.2014 року №619-ХХХ\14 (із змінами), відповідно до п.3.16 виплачено 
одноразову грошову допомогу з районного бюджету: 

- 96 учасникам антитерористичної операції – 171,6 тис. грн.; 
- 8 членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції та 

членам сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту з 21 
листопада 2013р. по 21 лютого 2014р. – 40,0 тис.грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету проведено додаткову виплату 6 
учасникам бойових дій ОУН-УПА на суму 27,5 тис.грн. та 1 члену сім’ї 
загиблого в Афганістані на суму 6,0 тис.грн.  

Пільговим категоріям громадян надаються пільги на житлово-
комунальні послуги, зв’язок, тверде паливо і скраплений газ. За звітний 
період  за надані пільги відшкодовано кошти в сумі 9463,3 тис.грн., з них:  

- з державного бюджету - 9328,7 тис. грн.; 
- з місцевого бюджету - 134,6 тис. грн. 
На компенсаційні виплати громадянам, які потерпіли внаслідок аварії 

на ЧАЕС у 2017 році профінансовано з державного бюджету кошти в сумі 
436,2 тис. грн., в тому числі: 

- на харчування – 355,7 тис.грн.; 
- компенсацію за шкоду заподіяну здоров'ю – 18,3 тис.грн.; 
- стипендію і відпустки – 4,5 тис.грн.; 
- путівки – 57,7 тис.грн. 
Виплачено одноразову грошову допомогу з державного бюджету 19 

особам з інвалідністю на суму 12,2 тис. грн. та 147 особам з інвалідністю з 
районного бюджету на суму 129,9 тис.грн. 

Протягом 2017 року в протезний цех видано 346 направлень для 
забезпечення протезно-ортопедичними виробами, 297 інвалідів та дітей-
інвалідів забезпечені інвалідними візками та технічними засобами 
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реабілітації, з них видано: 72 інвалідні візки та 225 технічних засобів 
реабілітації. 100 ветеранів війни та осіб з інвалідністю забезпечено 
санаторно-курортним лікуванням.  

За даними відділу статистики в м. Коломиї, станом на 01.01.2018 року, 
заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активних 
підприємствах району відсутня.  

Протягом 2017 року проведено 10 засідань тимчасової комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких здійснюється 
моніторинг відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, що містять 
ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень 
законодавства про працю.     

Також проведено 8 засідань районної робочої групи з питань 
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, на яких 
опрацьовувались відомості Коломийської об’єднаної Державної податкової 
інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-
Франківській області по суб’єктах господарської діяльності - юридичних 
особах, які виплачували заробітну плату, менше законодавчо встановленого 
рівня за даними ф.№ 1-ДФ та департаменту соціальної політики Івано-
Франківської ОДА, щодо суб’єктів господарської діяльності - юридичних 
осіб і фізичних осіб-підприємців, в яких відбулося зменшення чисельності 
штатних працівників.  

Зареєстровано 16 колективних договорів та 13 змін та доповнень до 
колективних договорів.  

Спеціалістами відділу з питань праці та соціальних гарантій управління 
надаються консультації з питань оплати праці, дотримання мінімальних 
гарантій в оплаті праці, нарахування нічних, надання відпусток, 
недопущення нелегального використання найманої праці без оформлення 
трудових відносин. 

В смт. Отинія   функціонує   комунальна установа „Коломийський 
районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Коломийської 
районної ради”, в якій  пройшли реабілітацію 54 дитини з особливими 
потребами  з такими нозологіями:  ураженнями центральної нервової 
системи, психічними розладами, змішаними вадами, яким надається 
своєчасна соціальна, психологічна допомога   та організовано навчання 
відповідно  до  особливостей  та  фізичного  розвитку.         

В установі з дітьми працюють: вихователі, вчитель-реабілітолог,  
психолог,   вчитель-логопед,  лікар-педіатр, масажист,  лікар-невролог,  
медична сестра,  а  також  обслуговуючий   персонал.  

В територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Коломийської райдержадміністрації на обліку перебуває 
490 одиноких та  одиноко  проживаючих  громадян  району,  в  тому  числі  
42  учасники  війни, 2 особи  родини загиблих. Відділенням організації 
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надання адресної натуральної та грошової допомоги видано гуманітарної 
допомоги 1956 особам на суму 15,3 тис.грн.  

При територіальному центрі функціонує Ковалівське стаціонарне 
відділення, де проживають і лікуються 30 громадян району. Підопічні 
відділення за станом здоров’я потребують постійного догляду, побутового 
обслуговування, медичної допомоги та різних видів соціальних послуг, які їм 
у відділенні забезпечуються. 

На обліку в Коломийському районному центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді перебуває 641 сім’я, що опинилась в складних життєвих 
обставинах, де виховується 2087 неповнолітніх дітей. У 2017 році соціальним 
супроводом охоплено 72 сім’ї, в яких виховується 230 дітей. Крім того, на 
обліку перебуває 455 учасників АТО. Протягом 2017 року було поновлено 
соціальні паспорти на усіх учасників АТО та складено 80 актів оцінки 
потреб. Інші сім’ї отримували послуги за карткою обліку роботи з сім’єю. 

Велося супроводження 5 прийомних сімей та 79 сімей 
опікунів/піклувальників. Складено 143 акти перевірки цільового 
використання коштів при народженні дитини. 

Коломийським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді надано 2759 послуг: 

- психологічної допомоги – 283; 
- юридичних – 210; 
- працевлаштування – 28; 
- влаштування до закладів освіти – 56; 
- організації лікування – 109; 
- організації оздоровлення – 96; 
- щодо вирішення житлово-побутових проблем, у тому числі 

поліпшення житлових умов – 99; 
- налагодження зв’язків з членами родини, громадою – 245; 
- отримання/відновлення реєстрації за місцем 

проживання/перебування – 26; 
- гуманітарної допомоги – 692; 
- сприяння в оформленні/відновленні документів, у тому числі для 

призначення соціальних виплат – 350; 
- соціального обслуговування – 13; 
- охорони здоров’я – 154; 
- системи соціального захисту – 238; 
- мережі недержавного сектора – 160. 
У 2017 році  до Коломийського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді надійшло 1 повідомлення щодо насильства у сім’ї,  
де виховуються 2 неповнолітніх дітей.  

Протягом року працівники Центру організували заходи, які сприяють 
духовному, моральному розвитку, вихованню сімейних навичок, вмінню 
поводитися у суспільстві. Проводилися профілактичні заходи спрямовані на  
запобігання захворювань на туберкульоз, СНІД та інші хвороби. До заходів 
залучали осіб пільгових категорій, надавали різні види соціальних послуг: 
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соціально-економічні, педагогічні, психологічні, соціально-медичні, 
консультаційні. 

У 2017 році Коломийським районним центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді проведено 123 заходи в рамках виїздів мобільного 
консультативного пункту, охоплено 21 село Коломийського району. У 2017 
році проведено заходи, флеш-моби, заходи на різноманітну тематику: 

патріотичного спрямування – 2 заходи, 70 студентів та молодих осіб; 
виховного та просвітницького спрямування та профілактичного – 34 

заходи, охоплено дітей шкільного віку – 560 осіб; 
екскурсії в музеї м. Коломиї – 5, охоплено 180 дітей, учнів шкіл 

району; 
фестивалі творчості для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями – 3, залучено 33 особи; 
флеш моби – 3 для дітей та молоді, залучено – 300 осіб; 
спортивні змагання – 1 для молодих осіб, що відбувають покарання без 

позбавлення волі та спортивні заходи для дітей на базі ЛОК «Прикарпатські 
зорі»; 

заходи для учасників АТО та їх сімей – 27 заходів, залучено 130 дітей, 
а також літній табір для 10 дітей з Коломийського району, батьки яких 
перебували в АТО «Діти учасників АТО Коломийщини». 

Працівниками центру належним чином проводяться реалізація на 
території району державної політики з питань молоді, дітей, координація 
роботи щодо забезпечення повною мірою їх соціалізації, створення 
сприятливих соціально-економічних передумов для життєвого 
самовизначення та самореалізації молоді, забезпечення належного 
оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення захисту прав і законних 
інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
реалізації їх прав на гармонійний розвиток, забезпечення координації дій у 
вирішенні питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. Підбір 
кандидатів для створення прийомних та патронатних сімей, пошук 
наставників. Надання соціальних послуг учасникам АТО та їх сім’ям. 

За 2017 рік службою у справах дітей Коломийської 
райдержадміністрації підготовлено та видано 28 розпоряджень, що 
стосуються захисту прав дітей – про влаштування дітей в державні заклади, 
опіку, піклування, створення прийомної сім’ї, зміну прізвища, відчуження 
житла, придбання житла дітям з районної програми, про стан виконання 
вимог актів Президента України з питань соціально-правового захисту дітей. 

Станом на 31.12.2017 року на обліку в службі у справах дітей 
Коломийської райдержадміністрації перебуває 120 дітей, 84 дітей, 
позбавлених батьківського піклування та 36 дітей-сиріт; з них 96 дітей, 
позбавлених батьківського піклування  перебуває під опікою, піклуванням, 
17 дітей  перебуває на повному державному забезпеченні, 5 дітей 
перебувають в прийомних сім‘ях та 2 - в дитячих будинках сімейного типу. 

Із 17 дітей, які перебувають на державному забезпеченні: 10 дітей, 
перебувають в закладах Міністерства освіти і науки, 4 дітей перебуває в 
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закладах Міністерства соціальної політики у зв‘язку з інвалідністю, 1 дитина 
у зв‘язку з інвалідністю - закладі Міністерства охорони здоров‘я, 2 дітей - 
соціально-реабілітаційному центрі. 

За 2017 рік надано статус 12 дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яких було влаштовано під сімейні форми виховання – опіку, 
піклування, прийомну сім`ю. 

Станом на 31.12.2017 року на місцевому обліку в службі у справах 
дітей райдержадміністрації знаходило 23 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які підлягають усиновленню, з них 7 дітей 
знаходяться в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. На  
обліку в службі перебуває 3 сім‘ї кандидатів в усиновлювачі.  

Здійснюється нагляд за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, які проживають в сім‘ях опікунів, піклувальників, 
прийомних сім‘ях, закладах державного забезпечення. 

В Коломийському районі функціонує 5 прийомних сімей, де 
виховується 8 дітей. Прийомні батьки отримують щомісячно державну 
соціальну допомогу на дітей в розмірі  двох прожиткових мінімумів на 
дитину.  

Питання про цільове використання коштів отриманих опікунами на 
дітей та стан виконання опікунських обов‘язків заслухано на засіданнях 
комісії з питань захисту прав дитини. 

З метою популяризації сімейних форм виховання службою у справах 
дітей райдержадміністрації проводиться відповідна робота. Інформація про 
порядок  усиновлення, призначення опіки, піклування, створення прийомних 
сімей висвітлюється в засобах масової інформації.   

У Коломийському районі діє Районна цільова програма соціального 
захисту і підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
профілактики  бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 
2016-2020 роки. 

З  дітьми, які скоїли злочини, правопорушення, вживання алкогольних 
напоїв, бродягування, жебракування, проводиться профілактична робота.  

Станом на  31.12.2017 року профілактична робота проведена з  дітьми, 
та їхніми батьками, які проживають у 36 сім‘ях. З початку 2017 року 
проведено 25 рейдів, виявлено 38 дітей. Вилучено з сім’ї 7 дітей, яких 
влаштовано в соціально-реабілітаційний центр с.Мединя Галицького району,  
стосовно батьків 1 дитини, подано позов про позбавлення батьківських прав, 
який  перебуває на розгляді в міськрайонному суді, стосовно ще 1 дитини – 
на засіданні комісії з питань захисту прав дитини прийнято рішення про 
доцільність позбавлення батьківських прав, 2 дітей повернуто в рідну сім’ю, 
у зв’язку із тим, що батьки покращили умови проживання,  стосовно 3 дітей 
питання вирішується територіальною громадою.   

 Взято участь у 12 судових засіданнях, де обвинувачувались 
неповнолітні у вчиненні злочинів.   
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 Проводиться  аналіз причин скоєння неповнолітніми злочинів, 
ведеться профілактична робота з батьками дітей. 

 Взято участь у 74 судових засіданнях щодо захисту прав дітей, у 
другому півріччі подано 3 позови про  позбавлення  батьківських прав, які 
перебувають на розгляді в міськрайонному суді.  

 Проведено 15 засідань  комісії з питань захисту прав дитини, на яких 
розглянуто  спірні питання між батьками щодо виховання дітей, про 
доцільність позбавлення батьківських прав, розглянуто заяви про 
призначення опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, вирішено питання про форми влаштування дітей, 
створення прийомної сім’ї, а також розглянуто житлово-майнові питання, які 
стосуються захисту прав дітей. 

 Станом на 31.12.2017 року на обліку перебуває 15 дітей, які опинились 
у складних життєвих обставинах, 3 дітей, які зазнали насильства. З усіма 
дітьми проводиться робота щодо соціального захисту прав та недопущення 
випадків бездоглядності. 

 Розглянуто та задоволено 20 звернень громадян стосовно соціального 
захисту прав дітей. 

 Службою у справах дітей Коломийської райдержадміністрації  
забезпечується контроль за виконанням рішень щодо захисту житлових та 
майнових прав дітей, встановлення опіки над майном дітей. 

 Згідно ст. 46 Житлового кодексу України, ст. 11  Закону України «Про 
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» 
сільські та селищні ради своєчасно (з 16-ти років) дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, беруть на квартирно-соціальний 
облік. Станом на 31.12.2017 року на квартирно-соціальному обліку перебуває 
2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують 
забезпечення житлом.    

  На виконання районної  цільової програми соціального захисту і 
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 
2016-2020 роки», придбано житло (3-кімнатну квартиру в м.Коломия) 1 
дитині-сироті та  1 особі з їх числа (рідним) за рахунок  коштів з районного 
бюджету в сумі 200 000 грн., та обласного бюджету  в  сумі 250 000 грн. 
через регіональну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових 
прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 
роки. 

   Із  120  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування        
110 дітей мають право користування житлом, 9 дітей мають житло на праві 
власності та 1 дитина не забезпечена  житлом. Двоє дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування перебувають на соціально-
квартирному обліку. 
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Питання про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування розглянуто на засіданнях комісії з питань захисту 
прав дитини. За рішеннями комісії з питань захисту прав дитини вживаються 
заходи щодо захисту житлово-майнових прав дітей. 

В службі у справах дітей Коломийської райдержадміністрації ведеться 
електронна база даних ЄІАС «Діти».  

Забезпечено обладнання для повноцінного функціонування ЄІАС 
«Діти», відповідно до вимог чинного законодавства: виділено окреме 
приміщення, яке опечатується, встановлено сигналізацію, забезпечено 
сейфом та окремим комп`ютером. 

    Вся інформація про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах занесена в 
електронну базу даних, єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти», куди 
щорічно вносяться нові фотокартки дітей, довідки про проходження 
медичного огляду, поновлена інформація про вікові та фізіологічні 
характеристики дитини, місце навчання, влаштування дитини, відомості про 
статус дитини.  

 Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей, 
які опинились у складних життєвих обставинах  впродовж 2017 року 
організовано та проведено наступні заходи:  

- до Дня захисту дітей, для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах організовано пізнавальну екскурсію до м. Кам’янець-
Подільський.   

- до Дня спільних дій, в інтересах дітей проведено майстер-клас по 
виготовленню печива з художнім оформленням, в кафе «Байгель», а також 
святковий обід;   

- до дня святого Миколая,  в драматичному театрі відбулась 
різдвяна казка-вистава «Зимові пригоди». 

 Для проведення заходів на 2017 рік з районного бюджету використано 
89 867 грн. 

 Для проведення профілактичних заходів та рейдів використано  3 420 
грн., на проведення Дня спільних дій в інтересах дітей – 2 400 грн., придбані 
подарункові набори, що були вручені під час екскурсії у музей Гуцульщини 
та Покуття на суму 1080 грн., до Дня захисту дітей  7000 грн., для придбання 
канцелярського приладдя до 1 вересня 5000 грн., до проведення заходів  Дня 
Святого Миколая – 3027 грн., надано допомогу продуктами харчування на 
загальну суму до Різдвяних свят 41 440 грн.,  до Великодніх свят  на суму 
26 500 грн. дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.   

 На виконання  Програми зайнятості населення Коломийського району  
на  період  до  2017 року протягом  звітного року Коломийською 
міськрайонною філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості 
спільно з управлінням праці та соціального захисту населення  районної 
державної адміністрації проводилась відповідна  робота щодо сприяння  
зайнятості  населення, спрямована  на працевлаштування незайнятих 
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громадян, зокрема, соціально незахищених громадяни, що не можуть на рівні 
конкурувати на ринку праці, в тому числі осіб, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, учасників  антитерористичної операції  та членів 
їх сімей.  

 Чисельність незайнятих громадян,  що звернулася за послугами до 
Коломийської міськрайонної філії з початку 2017 року становить 11 101 
особа. Станом на 31.12.2017 року  на обліку в Коломийській міськрайонній 
філії  перебувало 903 безробітних громадяни, в тому числі 445  мешканців  
району. Рівень зареєстрованого безробіття, на 31.12.2017 року, по  
Коломийському району  становить  0,73 відсотка. З числа осіб, що 
звернулися до Коломийської міськрайонної філії,  працевлаштовано  у 2017 
році 5190 осіб.  

   Впродовж січня-грудня 2017 року здійснювалися заходи,  спрямовані 
на врегулювання ситуації у сфері зайнятості, зокрема, використання 
економічних стимулів  для створення на підприємствах нових робочих місць 
праці, зниження рівня молодіжного безробіття, посилення соціального 
захисту найбільш уразливих верств населення, а саме:  компенсація єдиного 
внеску роботодавцям за прийнятого працівника за направленням центру 
зайнятості  на нове робоче місце. В  результаті проведеної роботи протягом 
даного  періоду  92 роботодавці створили  144  нових робочих  місця  для 
безробітних  осіб та  скористалися компенсацією витрат у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, де 
відповідно до    ст.14 та ст.26 Закону України «Про зайнятість населення»  
працевлаштували  56 осіб, які відносяться до категорії громадян, що мають 
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та відповідно до ст.27 цього 
ж закону 88 осіб  працевлаштовано на нові робочі місця в пріоритетних видах 
економічної діяльності, а саме: фізичні особи підприємці Книшук Б.П., 
Червінський В.М., Власенко А.О., Гриньків І.В., Годик І.М., Ткачик А.М., 
Ключівський Б.П., Семчук І.В., ТзОВ «Бравомікс», ПП «Альбатрос 2В»  та 
інші. 

Коломийською міськрайонною філією активізована системна 
інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями, яка спрямована на 
формування соціальної відповідальності роботодавців, реалізацію соціальної 
політики  в нових економічних умовах та в контексті норм  Закону України 
«Про зайнятість населення». Для забезпечення зайнятості населення вздовж 
2017 року спеціалістами   Коломийської міськрайонної  філії   проведено ряд 
заходів, зокрема, 46 семінарів, 1 конференція, 7 круглих столів, 54 міні-
ярмарки вакансій, 10 ярмарок  вакансій, в яких взяли участь  1 820 
роботодавців.  

Коломийською філією Івано-Франківського обласного центру 
зайнятості налагоджена тісна та плідна співпраця з ТзОВ "Леоні  Ваерінг 
системс  УА ГМБХ". Фахівцями центру зайнятості підтримується постійний 
зв'язок із відділом кадрів підприємства, співпраця відбувається як у 
телефонному режимі та за допомогою мережі інтернет, так і шляхом участі 
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представників корпорації «Леоні» у круглих столах, ярмарках вакансій та під 
час проведення заходів у новостворених об`єднаних територіальних громадах 
Коломийського району. 

Коломийська філія  сприяє набору персоналу на підприємство шляхом 
консультацій безробітних та допомоги їм у заповненні анкет, що подаються 
роботодавцю.  

В результаті проведеної роботи  Коломийської філії Івано-
Франківського обласного центру зайнятості з  роботодавцями із забезпечення 
повноти й оперативності  поновлення  даних про наявність вільних  робочих 
місць і вакантних посад, станом на  31.12.2017 року, зареєстровано  5153 
вакансії. Рівень укомплектування вакансій становить 98,7 відсотка. 

Спеціалістами Коломийської міськрайонної філії   проведено зустрічі 
на 1880 підприємствах, установах, організаціях, внаслідок чого 
роботодавцями подано додатково 335 вакансій. 

Велика увага приділена новоствореним об’єднаним територіальним 
громадам. Затверджені  графіки відвідування уповноважених представників, 
які на особистому прийомі в ОТГ надають послуги з питань 
працевлаштування та соціального захисту на випадок безробіття, в 
Печеніжинській та Матеївецькій громадах проведено ярмарки вакансій, де 
безробітні даних  громад мали можливість ознайомитися з актуальними 
вакансіями та послугами служби зайнятості, переваги легального 
працевлаштування. З метою забезпечення сприяння зайнятості та соціального 
захисту населення від безробіття фахівцями Коломийської міськрайонної 
філії   проводилися виїзні прийоми в селищну та сільські ради  об'єднаних 
територіальних громад, зокрема,  Матеївецьку, Нижньовербізьку та 
П’ядицьку. За участю  директора Івано-Франківського обласного центру 
зайнятості Григорія Горбаля протягом березня 2017 року відбулися зустрічі  з 
кожним головою об’єднаних територіальних  громад. На зустрічах 
обговорювалися шляхи подолання безробіття на селі та можливості служби 
зайнятості в залученні безробітних громадян  до тимчасової зайнятості. Увага 
акцентувалася на важливості розвитку підприємництва в сільській місцевості 
та додатковому залученні для цього коштів Фонду загальнообов’язкового  
державного соціального страхування  на випадок безробіття.  За  2017 рік 
спеціалістами Коломийської міськрайонної філії  проведено 48 виїзних 
прийомів, 11 семінарів для роботодавців, в тому числі для новостворених 
підприємств,  також укладені договори на громадські роботи, що дозволяє 
зекономити кошти та направити їх на розвиток інфраструктури громад.  

06 грудня 2017 року на базі Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади відбулося виїзне засідання консалтингової групи з 
питань надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій та 
інформаційного супроводу особам, які здійснюють підприємницьку 
діяльність, в тому числі після отримання одноразової виплати допомоги по 
безробіттю для організації підприємницької діяльності. Під час заходу 
обговорено основні напрямки співпраці роботодавців, які здійснюють свою 
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діяльність на території Печеніжинської ОТГ та представників влади для 
створення сприятливого бізнес середовища. 

  З січня по грудень 2017 року послугами Коломийської міськрайонної 
філії   скористались 218 осіб з інвалідністю, з них працевлаштовано 75 осіб. 
Пройшли професійне навчання 34 особи. 

  Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру 
спрямована на пом’якшення соціальної напруженості на ринку праці та 
сприяє отриманню незайнятими громадянами додаткового доходу до 
сімейного бюджету, а також  збереженню у них мотивації до праці і 
працевлаштуванню на постійне місце роботи. На протязі січня-грудня   2017 
року  залучено до виконання громадських та інших робіт тимчасового 
характеру  777 осіб із числа  незайнятих громадян  та укладено 18 договорів  
на паритетних умовах.   Виходячи з потреб територіальних громад регіону 
переважали такі види громадських робіт, як роботи по благоустрою та 
озелененню територій населених пунктів, ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ, впорядкуванню місць поховання захисників Вітчизни, 
утриманню в належному стані кладовищ. Роботи організовувалися 
Печеніжинським комунальним підприємством на території Печеніжинської 
об'єднаної територіальної громади, Ліснослобідською та Раківчицькою 
сільськими радами.  

   З метою соціального захисту, підвищення конкурентоспроможності 
незайнятого населення, враховуючи потребу в кадрах, протягом 2017 року, за 
направленнями служби зайнятості 845 осіб проходили професійну 
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування.   За 
січень-грудень 2017 року працевлаштовано 824 особи, які проходили 
професійне навчання, що становить 97,5% від числа безробітних, які 
пройшли професійне навчання.  

   З метою активізації незайнятих громадян до зайнятості власною 
справою протягом 2017 року Коломийською міськрайонною філією   
організовано 26 семінарів з питань малого бізнесу, підприємництва та 
самозайнятості, в яких прийняло участь 167 осіб  („Від бізнес-ідеї до власної 
справи”, «Як розпочати свій бізнес?», з питань організації зеленого туризму). 
Шість осіб з числа безробітних відкрили власну справу за сприяння 
Коломийського міськрайонного центру зайнятості та отримали одноразову 
виплату допомоги по безробіттю. 

   Коломийська філія співпрацює з відокремленим підрозділом ГО 
«Всеукраїнське об’єднання українців Донбасу і Криму в місті Коломия» 
(голова О.П.Золотарьова) щодо надання соціальної допомоги з питань 
зайнятості.  

 За сприяння державної служби зайнятості учасники антитерористичної 
операції та члени сімей учасників антитерористичної операції отримують 
гарантований шанс працевлаштуватися і самореалізуватися. 
Працевлаштування учасників антитерористичної операції  та  членів сімей 
учасників антитерористичної операції залишається надзвичайно актуальним. 
На особливому контролі – питання надання соціальних послуг  
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демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній 
операції. Станом на 31.12.2017 року на обліку в Коломийській міськрайонній 
філії  перебувають  32 демобілізованих військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній операції (з них 18 осіб  з району),  52 особи  
працевлаштовані ( 20 осіб пройшли професійне навчання).  

 Службою зайнятості налагоджена робота та підписано договір про 
співпрацю з Державним підприємством «Підприємство Коломийської 
виправної колонії управління Державної Пенітенціарної служби України в 
Івано–Франківській області» щодо надання послуг центру зайнятості в 
пошуках роботи  засудженим після звільнення.   

 З метою підвищення ефективності працевлаштування клієнтів служби 
зайнятості  та можливості сучасного  інформаційного просування 
самопрезентацій  Коломийська міськрайонна філія розпочала роботу щодо 
просування новітніх форм роботи, а саме відео вакансії, відео резюме та 
відеорев’ю за допомогою онлайн-ресурсів (Веб – портал Івано-Франківського  
обласного центру зайнятості, офіційну сторінку мережі в Facebook, 
додатково створений канал відеохостінгу Youtube). Протягом звітного 
періоду  подано на канали  та розміщено за згодою роботодавців 4 –
відеовакансії, 30 -  відеорев’ю, а за згодою безробітних - 76 відео резюме. 

 З метою підтримки та розширення можливостей самообслуговування 
громадян, зниження впливу фактору географічного розташування для 
отримання повного спектру якісних послуг для різних верств населення  
створено та доступний на порталі державної служби зайнятості сервіс 
«Електронна черга реєстрації безробітних».   

 Коломийська міськрайонна філія Івано-Франківського ОЦЗ тісно 
співпрацює з органами влади – відділами та управліннями Коломийської 
райдержадміністрації, районною радою.  

 Організаційні заходи, які проводяться в  Коломийській міськрайонній 
філії,   спрямовані на  посилення активної державної політики сприяння 
зайнятості населення та упередження стрімкого зростання безробіття на 
локальному ринку праці, на забезпечення  реалізації Стратегії подолання 
бідності та ефективного соціального захисту окремих категорій населення з 
обмеженою конкурентоздатністю на ринку праці. 

У 2017-2018 н.р. у Коломийському районі функціонує 34 
загальноосвітніх навчальних заклади (5918 учнів), в т.ч. 6 навчально-
виховних комплекси, 18 дошкільних навчальних заклади (1397 дітей), 6 
дошкільних підрозділів НВК (197 дітей) та 4 позашкільних навчальних 
заклади (1690 вихованців). 

Серед загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІІ ступенів є 
одна школа з чисельністю до 100 учнів з якої становить 6.25% до загальної 
кількості загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІІ ступенів 
Коломийського району. 

У загальноосвітніх навчальних закладах району організовано 
індивідуальне навчання 17 хворим дітям. 
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Забезпечено рівний доступ до якісної освіти осіб з обмеженими 
можливостями. Запроваджено інклюзивну форму навчання  для 8 учнів і 
створено 5 інклюзивних навчальних класи на базі Спаського та 
Джурківського НВК,  Товмачицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Грабицької та 
Угорницької ЗОШ І-ІІ ступенів, а також організовано 1 інклюзивну групу 
дошкільного навчального підрозділу у Старогвіздецькому НВК для дітей з 
освітніми потребами. 

Станом на 30.12.2017 року в районі проживає 3826 дітей віком від 0-6 
років, з них: у міській місцевості – 526, у сільській – 3300 дітей. Крім того, 
всі  діти 5-річного віку 100% охоплено дошкільною освітою, з яких 136 дітей 
– здобуває дошкільну освіту у 8 групах при школах. Всього дошкільною 
освітою охоплено  1705 дітей, що становить 74 % від загальної кількості 
дітей (від 3 до 6 років). Наявна черга на влаштування  дітей в дошкільні 
заклади району – 65 дітей.  На 100 місцях виховується 114 дітей (в місті – 
108, селі – 117). У лютому 2017 року відкрито Шепарівцівський ДНЗ 
«Лісовичок» (2 групи, 40 дітей). Заплановано відкриття дошкільного  
навчального закладу в селі Лісний Хлібичин з метою збільшення мережі 
ДНЗ. 

Збережено мережу позашкільних навчальних закладів. 
Всі, 541 учень, які закінчили у 2016-2017 навчальному році 9 клас 

навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 

року №545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсні центри” 
рішенням сесії Коломийської районної ради від 19.10.2017 року №361-
ХVІ/17 “Про створення комунальної установи “Коломийський інклюзивно-
ресурсний центр” створено комунальну установу за адресою: м.Коломия, 
вул.Родини Крушельницьких, 26, затверджено її Положення та здійснено 
державну реєстрацію. Рішенням сесії Коломийської районної ради від 
07.12.2017 року №377-XVII/17, враховуючи висновок комісії з проведення 
конкурсу на призначення директора установи «Коломийський інклюзивно-
ресурсний центр» Коломийської районної ради Івано-Франківської області, 
було призначено директора даної установи. 

У 2017 році управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
провело 8 конкурсів на заміщення вакантних посад керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів, а саме на заміщення вакантної посади 
директора Іванівецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Торговицької ЗОШ І-ІІІ 
ст., Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ст., Воскресінцівської ЗОШ І-ІІІ ст., Отинійської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Старогвіздецького НВК «ЗОШ І-ІІст.-ДНЗ», Зайпільської ЗОШ 
І-ІІст. (проводився повторно відповідно до рішення конкурсної комісії). За 
результатами проведених конкурсів та згідно затвердженого Коломийською 
районною державною адміністрацією Порядку призначення директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів від 02.08.2016 року № 152-VII/16 
призначено на посаду 7 осіб. 

З 5 вересня 2017 року у загальноосвітніх  школах  та навчально-
виховних комплексах  організовано гаряче  харчування для  учнів та дітей: 
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-    вартість обіду  –  15,00  грн. у державних їдальнях; 
у їдальнях, де обслуговують приватні підприємці: 
-    вартість обіду – 21,00 грн, з яких 6,00 грн. - вартість 

обслуговування. 
За рахунок коштів бюджету здійснюється харчування учнів таких 

пільгових категорій: 
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування                             

(1-11 класів); 
- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, 

учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових 
обов’язків у зоні проведення АТО (1-11 класів); 

- дітей із сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого   2014 
року (1-11 класів); 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (1-4 класів); 

- діти, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (1-11 
класів); 

Організовано вільний доступ учнів до питної води протягом усього 
часу їх перебування у школі. Для всіх бажаючих учнів 1-11 класів, не 
включених у перелік категорій дітей, котрі харчуються безкоштовно, 
організовано  гаряче харчування за кошти батьків.  

У районі забезпечено підвіз 693 учнів до місць їхнього навчання та 
додому. Підвіз забезпечується 8 шкільними автобусами та рейсовими 
автобусами.  

Відповідно до Положення про призначення стипендії голови 
Коломийської районної ради та Коломийської райдержадміністрації 
обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних 
змагань за високий рівень навчальних досягнень і особливі успіхи у навчанні 
у 2017 році призначено щомісячні грошові стипендії (27 учням), крім того до 
Дня працівника освіти педагогам виплачена одноразова матеріальна 
допомога та встановлені надбавки за досягнуті успіхи у підготовці учнів-
призерів олімпіад, конкурсів та змагань. 

Соціально-економічний та культурний розвиток загальноосвітніх 
закладів району за 2017 рік: 

1. Для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів 
району, придбання будматеріалів, обладнання та інвентаря, проведення 
поточних ремонтів шкіл виділено та освоєно кошти освітньої субвенції на 
суму 354 750 гривень, 

 в т.ч.:  
- для проведення поточних ремонтів шкіл (Товмачицької ЗОШ І-ІІІст., 

Іванівецького НВК, Ліснохлібичинської ЗОШ І-ІІІст., Корницької ЗОШ І-
ІІст., Голосківської ЗОШ І-ІІст.) – 105 198 гривень.  

- на придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентаря для 
загальноосвітніх навчальних закладів – 226 859 гривень. 
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2. За рахунок коштів обласного бюджету для зміцнення 
матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема: 

- завершено капітальний ремонт приміщень Виноградського НВК, 
кошторисна вартість робіт становить 1 149 000 гривень.  

 У 2017 році для завершення робіт та відкриття ДНЗ (дві групи по 
20 дітей) придбано: будматеріали та обладнання на суму 167 300 гривень 
(кошти сільського бюджету, районного бюджету). 

- капітальний ремонт, заміну дерев’яних  віконних  блоків  на 
металопластикові  у Лісківському НВК на суму 100 000 грн. (20 шт. /71 м2); 

- капітальний ремонт (заміна вікон) у Гвіздецькій ЗОШ І-ІІІ ст., 
вартість  робіт складає  300 000 грн.  (36 шт/168,2 м2).   

- поточний ремонт Черемхівської ЗОШ І-ІІІст. (опалення спортивної 
кімнати) на суму 100 000 грн. 

3. За рахунок коштів обласного бюджету для зміцнення матеріально-
технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів придбано обладнання та 
матеріали на суму 635 000 грн. – комп’ютери, меблі та спортивний інвентар 
для  Ліснослобідської, Отинійської, Черемхівської, Угорницької, 
Сідлищенської,  Коршівської, Воронської, Загайпільської, Торговицької, 
Гвіздецької, Струпківської ЗОШ та Виноградського НВК. 

4. За рахунок коштів сільських бюджетів придбано меблі, 
спортивний інвентар, обладнання та будматеріали  на суму 189 877 грн. для: 
Лісківського та Іванівецького НВК, Грабицької, Струпківської, 
Виноградської, Черемхівської, Отинійської, Корницької, Коршівської, 
Жукотинської та Раківчицької ЗОШ.  

5. Для зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів району за рахунок коштів районного бюджету придбано 
обладнання та інвентар на суму  464 800 грн. для: Ценявської, Коршівської, 
Старогвіздецької, Спаської, Воскресінцівської, Шепарівцівської, 
Сідлищенської, Ліснохлібичинської,  Жукотинської, Ценявської, 
Загайпільської, Закрівецької, Торговицької, Струпківської, Голосківської, 
Молодилівської ЗОШ та Корницької ДЮСШ. 

Оздоровлення та відпочинок дітей  
Управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації 

здійснює заходи щодо оздоровлення дітей пільгових категорій  відповідно до 
Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, наказу 
Міністерства соціальної політики України від 11.02.2016р.  № 104 «Про 
затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення 
та відпочинку до державного підприємства «Український дитячий центр 
«Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів», наказу Міністерства 
соціальної політики України від 10.03.2016р.  № 238 «Про затвердження 
Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку 
до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" 
за рахунок бюджетних коштів», листа Міністерства соціальної політики 
України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей внутрішньо 
переміщених осіб та учасників бойових дітей», розпорядження обласної 
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державної адміністрації від 17.11.2015р. №766 «Про схвалення проекту 
обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 
2016- 2020 роки», з метою здійснення заходів, спрямованих на зміцнення 
здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку, створення 
оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, організації оздоровлення та 
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.  

Рішенням сесії Коломийської районної ради від 22 жовтня 2015 року       
№828-ХХХVІІ/15 затверджена районна цільова соціальна програма з 
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки.  

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та 
відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне 
становище сім'ї, у якій вона виховується.  

На проведення оздоровчої кампанії у 2017 році з районного бюджету 
управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації виділено 350 тис. 
грн., з них: 

• на оздоровлення дітей (21 день) 200 тис. грн.; 
• на відпочинок дітей (14 днів) 150 тис. грн. 
У червні 2017 року завершилась процедура запиту цінових пропозицій 

по закупівлі путівок на оздоровлення дітей Коломийського району за 
державні кошти місцевого бюджету. Згідно проведених тендерних закупівель 
право на оздоровлення дітей отримав ТзОВ ЛОК «Прикарпатські зорі» с. 
Слобода, Коломийського району, в кількості 43 путівки (199,563 тис. грн.) 
для оздоровлення дітей пільгових категорій Коломийського району. 

Управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
використано 153,72 тис. грн. на організацію харчування у відпочинкових 
змінах різного спрямування тривалістю 14 днів. 

Упродовж червня діти відпочивали: 
- 60 учнів брали участь у категорійних туристичних походах; 
- 227 дітей брали участь у туристично-краєзнавчому таборі “Патріот” 

село Лісна Слобідка; 
- 751 дитина – у пришкільних тематичних відпочинкових змінах; 
- 10 дітей відпочивали  у мовній зміні, де удосконалювали свої знання з 

англійської мови. 
130 учнів Підгайчиківської ЗОШ І-ІІІ ст. відпочивали в англомовному 

таборі, який проходив на території школи протягом 5 днів. 
Меню  харчування було погоджено із санепідеміологічною службою. 

Для кожної відпочинкової зміни розроблені меню згідно з їх специфікою, для 
туристичних походів видавалися сухі пайки.  

Виховна робота в оздоровчих таборах здійснювалася  за напрямками: 
краєзнавчий, художньо-естетичний, науковий, технічний, туристичний, 
спортивний.  Відповідно до  напрямків у  таборах   були  проведені екскурсії, 
виставки, літературні вікторини та ігри,конкурси,  турніри,  тематичні   

розважально-пізнавальні  заходи.  Проведені  тематичні зміни  і  
заходи  з національно-патріотичного виховання дітей у пришкільних таборах. 
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Практично всі діти пільгових категорій, крім тих, які побували або 
запланували відпочивати у стаціонарних таборах, охоплені відпочинковими 
змінами. 

Результатом роботи оздоровчих закладів стало проведення районного 
огляд-конкурсу на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей і 
підлітків влітку 2017 року. Визначено переможців:  

І місце – пришкільний табір Лісківський НВК «Загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів – ДНЗ»; 

ІІ місце – пришкільний табір Грабицької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів. 

Координаційною радою з питань літнього оздоровлення та відпочинку 
дітей влітку 2017 року забезпечено неухильне дотримання вимог Закону 
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», зокрема, строку тривалості 
відпочинкової зміни не менше 14 днів, а оздоровчої – не менше 21 дня. 

357 дітей пільгових категорій Коломийського району у 2017р. охоплені 
оздоровленням в оздоровчих закладах та санаторіях (тривалість зміни 21 
день). 

Відділом молоді та спорту управлінням освіти, молоді та спорту 
районної державної адміністрації направлено на оздоровлення в оздоровчі 
заклади Івано-Франківської області та України 101 дитина пільгової 
категорії, з них: 

· Заклад оздоровлення та відпочинку «Перлина придністров’я» 
с. Михальче,  Городенківський район, Івано-Франківська обл. 
  І заїзд з 01 по 21 червня 2017 року 9 путівок (обласний бюджет) 
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 3 

осіб; 
- дітей з малозабезпеченої сім’ї – 4 особи; 
- дітей учасників АТО – 2 осіб. 
  І заїзд з 01 по 21 червня 2017 року 6 путівок (обласний бюджет з 25% 

вартістю) - діти з багатодітних сімей. 
· Лікувально-оздоровчий комплекс «Верховина» 
смт. Верховина, Івано-Франківська обл. 
І заїзд з 01 по 21 червня 2017 року 17 путівок (обласний бюджет) 
- дітей з малозабезпеченої та багатодітної сім’ї – 4 особи; 
- дітей з малозабезпеченої сім’ї – 8 осіб; 
- дітей з багатодітної сім’ї – 3 особи; 
- дітей учасників АТО – 2 осіб. 
· ТзОВ лікувально – оздоровчий комплекс «Прикарпатські зорі» 
с. Слобода Коломийського району 
ІІ заїзд з 23 червня по 13 липня 2017 року 43 путівки (районний 

бюджет) 
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 5 

осіб; 
- дитина-інвалід – 2 особи; 
- дітей з малозабезпеченої сім’ї – 5 осіб; 
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- дітей з багатодітної сім’ї – 28 осіб; 
- дітей учасників АТО – 2 особи; 
- дитина, яка перебуває на диспансерному обліку – 1 особа. 
· Заклад оздоровлення та відпочинку «Прибережний» 
смт. Лазурне,  Скадовський район, Херсонська обл. 
  І заїзд з 14 по 24 липня 2017 року  2 путівки (обласний бюджет) – діти 

учасників АТО. 
  ІІ заїзд з 09 по 18 серпня 2017 року 1 путівка (обласний бюджет) – 

дитина учасника АТО. 
· Український Дитячий Центр «Молода гвардія» м. Одеса 

оздоровлено 8 дітей за кошти державного бюджету (7 бюджетних путівки, 1 
бюджетна путівка з 20% доплатою): 

- дитина, позбавлена батьківського піклування – 1 особа; 
- дитина з малозабезпеченої сім’ї  -3; 
- дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей -4. 
· Міжнародний дитячий центр «Артек» м. Київ. Оздоровлено  15 

дітей за кошти державного бюджету (11 бюджетних путівок, 2 бюджетних 
путівки з 20% доплатою, 2 - з 30% доплатою): 

-     дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування -4; 
-     дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей -7; 
-  діти учасників антитерористичної операції – 3; 
- дитина з  багатодітної сім’ї -1. 
· Комунальним закладом «Коломийський районний центр 

первинної медико–санітарної допомоги»  направлено на оздоровлення в 
обласні дитячі санаторії «Ясень» та «Сніжинка» 86 дітей пільгових категорій. 
Дитячими лікувальними закладами проведена робота по оздоровленню дітей, 
що перебувають на диспансерному обліку. 

· Гвіздецькою спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом 
направлено на оздоровлення в ТзОВ ЛОК «Прикарпатські зорі» 6 дітей 
пільгових категорій. 

· Коломийською центральною районною лікарнею оздоровлено в 
дитячих санаторіях 164 дітей пільгових категорій: «Джерело» – 16 дітей, 
«Солотвино» - 4 дітей, «Зелена Гірка» - 2 дітей, «Бердянський» - 4 дітей, 
«Чкалова» - 3 дітей, «Ясень» - 90 дітей, «Сніжинка» - 30 дітей, «Жовтень» - 
15 дітей. 

Найбільша увага приділена оздоровленню дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей учасників антитерористичних 
операцій, дітей-інвалідів та дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей. 
Практично всі діти пільгових категорій, крім тих, які побували або 
запланували відпочивати у стаціонарних таборах, охоплені відпочинковими 
змінами. 

Не залишилися поза увагою діти військовослужбовців 
(військовозобов’язаних, резервістів), яких мобілізовано до Збройних Сил 
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України та Національної Гвардії України та діти, батьки яких поранені під 
час проведення АТО. Охоплення цих дітей: 

відпочинкова зміна при школі – 39; 
оздоровлення в стаціонарних закладах – 13; 
відпочинок у таборі «Діти учасників АТО Коломийщини» - 9. 
· БФ “Карітас” Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ 

організував літній тижневий табір для дітей віком від 8 до 17 років. Табір 
розташований в с. Дора поблизу Яремче. Перший заїзд (13 – 20 липня), в 
якому відпочивали 50 дітей внутрішньопереміщених осіб. Другий заїзд (20 – 
27 липня) - 50 дітей учасників антитерористичної операції. Серед яких були 
діти з Коломийського району. 

· Координаційним центром допомоги учасникам АТО спільно з 
почесним консулом Угорщини в Івано-Франківській області В. 
Вишиванюком у 2017 році організовано виїзд груп дітей учасників АТО на 
відпочинок в Угорщину. Серед яких було 2 учнів Гвіздецької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Коломийського району. 

Питання оздоровлення дітей учасників АТО на особливому контролі 
управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. 

Керівники дитячих оздоровчих та відпочинкових закладів 
відповідально ставилися до виконання заходів, щодо поліпшення стану 
пожежної та техногенної безпеки в закладах оздоровлення та відпочинку. 
Створені належні умови для здійснення ефективного пожежогасіння та 
суворого дотримання вимог Правил охорони життя людей. Всі навчальні 
заклади та ТзОВ лікувально-оздоровчий комплекс «Прикарпатські зорі» 
укомплектовані повною мірою первинними засобами пожежогасіння. 

Лікарями-спеціалістами дитячої поліклініки та амбулаторій сімейної 
медицини було проведено обстеження дітей, уточнені діагнози, надано 
рекомендації по їх оздоровленню.  

Мікробіологічною лабораторією Коломийського міськрайонного 
відділу Івано-Франківського обласного лабораторного центру Міністерства 
охорони здоров’я України проведено безоплатне обстеження дітей,  які 
направлялися на оздоровлення та відпочинок в оздоровчі заклади. 

Комунальним закладом Коломийської районної ради «Коломийський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за кожним 
навчальним закладом  на період роботи пришкільних відпочинкових таборів 
були закріплені медичні працівники та лікарі. 

Хід проведення літньої оздоровчої кампанії постійно висвітлювався на 
офіційному сайті управління освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації, в засобах масової інформації, в соціальних мережах. 

Мережа закладів культури Коломийського району налічує: 45 клубних 
установ (10 - Будинків культури, 9 - Народних домів, 25 - клубів, 1 – центр 
культосвітньої роботи і народної творчості), 46 бібліотек-філій, 3 школи 
естетичного виховання.                           
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Роботу закладів культури забезпечує 186 фахових працівників, з них –             
86 працівників клубних установ, 60 – центральної бібліотечної системи,                     
40 – викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.  

Впродовж 2017 року мистецькі колективи брали участь у 43 обласних, 
всеукраїнських та міжнародних заходах та посіли: І місце у Всеукраїнському 
фестивалі дитячої творчості «Зимові візерунки» в м. Чернівці;                                     
у IIІ регіональному турі V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної 
хореографії ім. Павла Вірського в м. Київ народний  аматорський 
хореографічний колектив «Прикарпаття» Будинку культури с. Велика 
Кам’янка посів І місце в групі F, народний аматорський хореографічний 
колектив «Гомін Карпат» Народного  дому с. Нижній Вербіж ІІ місце в групі 
F.  

Кульмінацією роботи галузі культури у 2017 році стали: 
Фестиваль дитячого естрадного мистецтва «Зорепад», який відбувся                

10 – 11 червня 2017 року в м. Коломия, у вокальному жанрі взяли участь                  
99 солістів та учасників малих вокальних форм; у хореографічному жанрі              
45 колективів та учасників малих форм з Чернівецької, Закарпатської та 
Тернопільської областей; 

XXIV Міжнародний гуцульський фестиваль, який відбувся 12 – 13 
серпня 2017 року в с. Королівка Коломийського району, в конкурсних 
програмах взяли участь понад 1800 учасників: 102 колективи та виконавці, 78 
майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, 13 митців 
кіно-фотомистецтва. 

Проведено 712 заходів районного рівня. 
Аматорськими колективами здійснено 27 благодійних концертів, 

мистецькі колективи виїжджали з 16 обмінними концертами. В рамках акції 
«Подарунок рідному місту» відбулося 14 концертів. 7 аматорських 
колективів згідно графіку підтвердили звання «народний». 

З 2017 року в районі функціонують  3 школи естетичного виховання з 
контингентом 310 учнів на державній формі замовлення: Отинійська дитяча 
музична школа – 150 учнів, Коршівська дитяча музична школа – 50 учнів, 
Гвіздецька школа мистецтв – 110 учнів. 

За 2017 рік 46 учнів шкіл естетичного виховання  здобули  перемогу: в 
районних конкурсах – 37, в обласних – 9.  

Стипендію голови Коломийської районної ради та голови 
Коломийської районної державної адміністрації отримує Христина Стрик, 
учениця Коршівської дитячої музичної школи, яка здобула І  місце  на  
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Юні таланти України» в м. Львів. 

Коломийською централізованою бібліотечною системою впродовж                     
2017 року проведено: 

19 методичних заходів, 6 конкурсів, 37 зустрічей, 26 презентацій книг,                
3 заходи в рамках проектів районної бібліотеки.   

За програмою Міністерства культури України «Щодо здійснення 
придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек» 
та “Регіональною цільовою програмою підтримки книговидання на 2016-
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2020 роки” для бібліотек Коломийської централізованої бібліотечної системи 
надійшла література з обмінного фонду Івано-Франківської універсальної 
наукової бібліотеки ім. І.Франка в кількості  2676 примірників друкованих 
видань на суму 197026,68 грн.       

У січні 2017 року продовжено передплату періодичних видань на 2017 
рік на суму 4905,00 грн. 

На 2018 рік здійснено підписку періодичних видань на суму 30474,88 
грн. 

З вільного залишку районного бюджету придбано літературу для 
центральної районної бібліотеки та бібліотек району на суму 17 600 грн. 

Впродовж 2017 року зміцнилась матеріально-технічна база в закладах 
культури: замінено віконні і дверні блоки в 12 закладах, відремонтовано дахи 
у 3 закладах, проведено ремонти фасадів у 3 закладах, проведено поточні 
ремонти в 3 закладах, відновлено та відремонтовано опалення в 6 закладах, 
придбано озвучувальну апаратуру, комп’ютерну техніку для 12 закладів, 
придбано будівельні та господарські матеріали, костюми та ін. на загальну 
суму 2 302 846 грн. 

Коломийською центральною районною лікарнею надається вторинна 
висококваліфікована та спеціалізована медична допомога населенню м. 
Коломиї та Коломийському району.  

Кошторисом на 2017 рік передбачено 82,3 млн.грн., уточнений 
кошторис склав 111,9 млн.грн.,  фактичні видатки  за рік склали 111,8 
млн.грн. проти 79,6 млн.грн. в минулому році, 

в тому числі: 
- фонд заробітної плати і нарахування склав 95,6млн.грн. (85,5%) 

проти (80,3%) в 2016 році, 
- енергоносії 10,0 млн. грн. (9,0%)  проти   (9,7%) в 2016 році 
- медикаменти 2,1 млн. грн. (1,9%) проти (3,9%) в 2016 році 
- вартість 1 л/дня на медикаменти складає – 9,68 грн., проти – 13,09 

грн. в 2016 р. 
- вартість 1 л/дня на продукти харчування – 3,40 грн., проти -   3,53 

грн. в 2016 р. 
Збільшені кошторисні призначення на 29,5 млн.грн. проти 

минулорічного 18,3 млн.грн. 
По Коломийській ЦРЛ надійшло власних надходжень 

(зубопротезування, медичний огляд, плата за інтернатуру, плата за 
комунальні послуги , оренди майна)  всього 9 144 337,81 грн., проти – 
3 824 801,85 грн. в 2016р.,  що складає 57,30 грн., проти – 23,86 грн. в 2016р. 
на 1 жителя,  

в тому числі: 
благодійних коштів поступило  на суму  685 786,72 грн. проти  454,4 

тис.грн. в минулому році; 
гуманітарної допомоги всього на суму  6,6 млн.грн. проти 2,1 млн. грн. 

в минулому році. 
в тому числі: 



53 

медикаменти на суму 643тис. грн. 
господарські товари на суму 1,1 млн.грн. 
продукти харчування на суму 39,4 тис.грн. 
обладнання на суму 4,8 млн.грн. 
За кошти гуманітарної допомоги придбано на суму 6 657 871,41 грн., в 

тому числі:  
медичне обладнання – 4 864 420,76 грн. ,  
медикаменти – 643 602,04 грн.,  
канцелярські та господарські товари 1 110 059,01 грн.,  
продукти харчування – 39 489,60грн. 
За бюджетні кошти придбано меблі, матраци протипролежневі, 

простині на суму 28тис.грн.для ЦРЛ. 
Централізовано отримано медикаментів на суму 13919712,62 грн.  
За кошти спецфонду придбано меблі, медичну апаратуру та обладнання 

на суму 26 277 176,83 грн. 
По спецфонду виділені додаткові кошти 2 352 000 грн., в тому числі: 
¾ для придбання обладнання на суму 1 152 000 грн. (для ЦРЛ УЗД 

апарата та «Макфарланду» для бак.лабораторії за обласні кошти, 
операційного стола для ЦРЛ за кошти районного бюджету, придбання 
обладнання для ЦРЛ за мед.субвенцію); 

¾ для капітального ремонту на суму 1 200 000 грн. (приймального 
відділення ЦРЛ за кошти районного бюджету та заміни вікон Дитячої лікарні 
за обласні кошти); 

¾ придбання обладнання для Пологового будинку на суму 
35 000грн. за кошти районного бюджету; 

¾ інвестиційні проекти на суму 25 200 000грн. (придбання 
обладнання для ЦРЛ та капітальний ремонт теплотраси Пологового будинку 
за кошти державного бюджету). 

Проведено ремонтних робіт на суму 2 801 047грн., а саме: 
¾ ЛОР відділення ЦРЛ – 122тис.грн.(100тис.грн. обласний бюджет 

та 22тис.грн.благодійні кошти); 
¾ Дитяча лікарня – 1 032154грн.(785 тис.грн. обласний бюджет і 

247154грн. районний бюджет); 
¾ Пологовий будинок – 583 293 (200тис. державні кошти і 383 

тис.грн. місцевий бюджет); 
¾ перший поверх ЦРЛ – 1 063 600 грн. (районний бюджет). 
Основні демографічні показники: 
В 2017р. народилося на 329 дітей менше (1478 дітей), ніж в минулому 

році (1807 дітей) і показник народжуваності склав 9,3 ‰ проти 11,2‰ в 
минулому році.  Показник малюкової смертності складає 7,1‰ (11) проти 
минулорічного 9,9‰, а редукований 8,4‰ (13).  

Показник перинатальної смертності знизився з 6,3‰ (13) в минулому 
році до  5,5‰ (8) в 2017 році.  
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Померло в 2017р. по району 2021 особа проти 2059 ( в минулому році) і 
показник загальної смертності склав 12,7‰ проти минулорічні -  12,1‰.  

Показник природного приросту складає (-3,4) проти минулорічного  
(-2,2). 
В структурі загальної смертності стабільно рангові місця займають  
І – хвороби системи кровообігу – 74,1%,  
новоутвори – 13,4%  
нещасні випадки та травми – 3,2% . 
Відмічається зниження показника захворюваності до 686,3 в порівнянні 

з минулим роком  -  771,4 серед всіх груп населення. 
В 2017 році виявлено гіпертоній 2645 випадків , проти 3033 в 

минулому році. 
Виявлено в цьому році 148 випадків інфаркту міокарду (92,7 на 100 

тис.нас.) проти  156 (97,3 на 100 тис.нас. за 2016р). Питома вага смертності 
складає 11,4% проти  минулорічного  9,6% (17 проти 15 випадків). 
Зменшилась кількість тромболізисів з 18 до 14 в звітному році і показник 
проведених тромболізисів до випадків ІМ склав 9,4% проти 11,5 в минулому 
році.  

Кількість інсультів виросла (401 проти минулого року  396 випадків), 
що в показнику складає 251,3 на 100 тис. нас. Показник  смертності має 
тенденцію до росту 90  випадків (22,4% від виявлених в 2017 році) проти 77 
(19,4% від виявлених) випадків смерті в минулому році.  

За 2017 рік  виявляємість туберкульозу покращилася, виявлено 109 
випадків проти 97 в минулому році. 

План флюорооглядів на 2017 рік становив 74716 осіб.  Протягом року 
обстежено 61337 осіб (82,1%), що в показнику складає  461,3 на 1000 
населення, проти минулорічного показника 540,2 на 1000 дорослого 
населення. 

В порівнянні з минулим роком виявляємість онкологічної патології  
покращилась, виявлено  на 20 випадків більше, а саме: 447 випадків, з них 
265 жителів сільської місцевості (59,3%) проти  427 випадків  в минулому 
році, що в показнику склало 280,1 на 100 тис. нас. проти 266,4  в минулому 
році.   

На «Д» обліку знаходиться 88 ВІЛ-інфікованих осіб, із них 49 ВІЛ-
інфікованих і 39 СНІД хворих. Всього на обліку  сільських жителів 41 
(46,6%). 

Приймають антивірусну терапію 70 хворих. 
Визнано інвалідами 19 хворих, з них 1 – І групи, 9 – ІІ групи і 9 – ІІІ 

групи. 
Протягом 2017 року по Коломийській лабораторії СНІД обстежено – 

всього 6486 осіб, виявлено 12 хворих. 
Всього вперше визнано інвалідами 599 осіб проти 618 в минулому році. 
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Серед  осіб працездатного віку всього визнано інвалідами 531 особу 
(показник склав 41,7 на 10 тис. населення проти 550 особи, що в показнику 
склало 57,9 за минулий рік). 

Серед дитячого населення вперше інвалідами визнано 70 дітей проти 
65 дітей в минулому році, що в показнику на 10 тис дитячого населення 
складає 23,2  проти 20,1 в минулому році.  

Амбулаторно-поліклінічну допомогу надають заклади ІІ рівня:  
поліклініки ЦРЛ, Дитячої лікарні, жіноча консультація, Отинійської РЛ №1, 
Гвіздецької РЛ №2, Стоматполіклініка та Печеніжинська МП . 

Кількість амбулаторно-поліклінічних відвідувань  зменшилась до 7,8 
проти  8,3 в минулому році  на 1 мешканця, а також відвідувань на дому з 
123,2 проти 108,7 на 100 жителів. Питома вага профілактичних відвідувань 
склала 41,2% проти 40,0% в минулому році. 

Покращилось використання ліжок денного стаціонару: на одному 
ліжку проліковано 47,8 хворих проти 45,9 в минулому році. 

Стаціонарна допомога 
Зменшилась кількість лікованих хворих в стаціонарах району. 
Ефективність використання  ліжкового фонду складає 92,1% проти 

93,4% в минулому році.  Показник роботи ліжка  склав 313,3 ліжко-днів. 
Обіг ліжка  30,7 проти  30,4 в минулому році при середньому 

перебуванню 9,9 проти 10,1 в минулому році. Показник летальності складає 
1,3% проти  минулого року - 1,0%. 

Показник хірургічної активності покращився і склав  56,4% проти 
50,4% в минулому році. Показник  хірургічних операцій в стаціонарі на 10 
тис.нас. складає 457,6 .  Всього проведено 7303 операції.  

В 2017 році проведено 712 лапароскопічних операцій проти 511 в 
минулому році. 

Всього в стаціонарах проліковано 29064 хворих, з них жителів села 
16195, що складає 55,7%. 

Кількість ЕКГ-досліджень по району склала 670,8 проти 678,3 на 
1тис.нас. в минулому році.  

Використання УЗ-досліджень  склало 507,2 на 1тис. нас. проти 609,8 в 
минулому році.  

Незначно  зменшилась кількість ендоскопічних досліджень  в 
порівнянні з минулим роком 85,2 на 1 тис.нас. проти 88,4 в минулому році. 

Використання фізіотерапевтичних методів лікування зменшилося, як в 
амбулаторних , так і стаціонарних умовах з 39,7% до  37,2%. 

Відповідно до «Проекту Національної стратегії побудови нової системи 
охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 роки» в центрі уваги та 
інтересу системи повинна перебувати людина, система охорони здоров’я  має 
бути зорієнтована на результат та зосереджена на впровадженні поставлених 
цілей. Головною метою Комунального закладу Коломийської районної ради 
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«Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
2017 рік було забезпечення надання ефективної медичної допомоги та 
підвищення її доступності, реформування галузі охорони здоров’я, зміцнення 
матеріально - технічної бази. 

Лікувально-профілактична допомога населенню Коломийського 
району подається розгалуженою мережею медичних закладів: 23 
амбулаторіями та 46 фельдшерсько-акушерськими пунктами, в тому числі 9 
амбулаторіями та 17 фельдшерсько-акушерськими пунктами в об’єднаних 
територіальних громадах. 

У медичних закладах району працюють 67 лікарів та 253 молодших 
медичних працівники. Медичні працівники надають первинну медико-
санітарну допомогу та проводять профілактичні заходи щодо попередження 
захворювань 99615 особам. 

Медичний персонал закладу підвищує свій професійний рівень шляхом  
самоудосконалення та  післядипломної підготовки на курсах стажування, 
передатестаційних та тематичних циклах удосконалення. 

В 2017 році проходили навчання в інтернатурі 10 лікарів-інтернів, які 
будуть працювати в структурних підрозділах закладу. 

У амбулаторіях зареєстровано 128 ліжок денного стаціонару  та  
проліковано на них 60,4 хворих на 1 тисячу населення, що дозволяє хворим 
проходити лікування по місцю проживання. 

За звітний період обстежено на предмет виявлення туберкульозу 78,8% 
підлягаючих огляду. Проведено 618 бактеріоскопій, виявлено позитивних 26, 
із 41 вперше виявлених.  

Адміністрація закладу  постійно працює над зміцненням матеріально-
технічної бази підпорядкованих структурних підрозділів – амбулаторій та 
фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Так, в 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р 
закладом  отримано коштів на загальну суму 1200 тис. грн., які використано  
наступним чином на: 

-   заміну віконних конструкцій та дверей в амбулаторії с. Ковалівка –          
190 тис. грн.; 

-    капітальний ремонт гаража амбулаторії с. Н.Вербіж - 50 тис. грн.; 
-  капітальний ремонт покрівлі (заміна даху) амбулаторії  с. Л.Хлібичин 

–160 тис. грн.; 
- капітальний ремонт приміщення денного стаціонару в амбулаторії                   

с. Товмачик -  56 тис. грн.; 
-  зовнішній ремонт стін амбулаторії  с. Коршів (обшивання стін 

сайдингом та заміна віконних конструкцій) – 69 тис. грн.;  
-  капітальний ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів: с. Скопівка 

-  55 тис. грн.; с. Ліски - 170 тис. грн.; с. Казанів - 460 тис. грн. 
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З місцевого бюджету на фінансування Програми розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги в Коломийському районі виділено 360 тис. грн., 
частину котрих було використано  на:  

- встановлення лічильників обліку теплової енергії в амбулаторіях 
с-ща   Отинія на суму 14,9 тис. грн.,  с-ща Гвіздець на суму 15,0 тис. грн., 
с.Ковалівка на суму 15,0тис.грн.; 

- поточний ремонт приміщення адміністрації закладу (виконані 
роботи на суму 45,1 тис. грн.); 

- заміну пічного опалення фельдшерсько-акушерських пунктів : 
     с. Королівка – 20,8 тис. грн.; 
     с. Назірна – 26,1 тис. грн.; 
     с. Грабич – 22,8 тис. грн.; 
     с. Ворона – 28,7 тис.грн.; 
     с. Закрівці – 25,6тис. грн.; 
- заміну електропроводки приміщення адміністрації закладу - 13,6 

тис.грн.; 
- придбання конвекторів фельдшерсько-акушерським пунктам для 

заміни пічного опалення – 43,6 тис. грн.; 
- заміну віконних конструкцій в амбулаторії  с. Струпків – 89,3 тис. 

грн.; 
При виконанні робіт по покращенню матеріально-технічної бази 

структурних підрозділів  були залучені  кошти сільських бюджетів, зокрема:  
- с. Жукотин (для фельдшерсько-акушерського пункту – заміна 

вікон) - 12,5 тис. грн.; 
- с. Виноград (для амбулаторії – заміна вікон) – 45,0 тис. грн.; 
- с. Королівка (для фельдшерсько-акушерського пункту - заміни 

пічного опалення) - 14,8 тис. грн.; 
- с. Ворона (для фельдшерсько-акушерського пункту - заміна 

пічного опалення) - 14,3 тис. грн.; 
- с. Коршів (для фельдшерсько-акушерського пункту с. Ліски – на 

завершення капітального ремонту) – 25,0 тис. грн. 
За кошти виділені на фінансування Цільової програми протидії 

туберкульозу в Коломийському районі закладом закуплено аерозольний 
генератор «NEBULO» в комплекті вартістю 26,75 тис. грн. для проведення 
дезінфекції у вогнищах туберкульозу.  

За кошти виділені на фінансування цільової Програми 
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб в 
Коломийському районі закладом для амбулаторій придбано 5 холодильників 
на загальну суму 27,8 тис.грн.  

Для амбулаторій  та фельдшерсько-акушерських пунктів закуплено 
меблі на загальну суму 24,9 тис. грн..   

Розвиток фізичної культури і спорту в Коломийському районі за 2017 
рік 

В Коломийському районі розроблена та затверджена рішенням сесії 
районної ради від  23 березня 2017 року  № 266-ХІІІ/17 районна цільова 
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соціальна Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, 
яка визначає стратегію заходів щодо вдосконалення системи фізичного 
виховання дітей та молоді у навчальних закладах, подальшого розвитку 
дитячо-юнацького спорту в районі, забезпечення належних умов для занять 
населення фізичною культурою за місцем проживання та у місцях масового 
відпочинку. Також розпорядженням районної державної адміністрації від 
28.08.2017р. № 403 затверджені норми витрат на проведення спортивних 
заходів районного та обласного рівнів  з метою посилення соціального 
захисту спортсменів, тренерів, інших учасників спортивних заходів. 

Під керівництвом управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації у районі в 2017 році функціонують: фізкультурно-
оздоровчий спортивний комплекс «Прикарпаття», фізкультурно-спортивне 
товариство «Колос», Коломийська районна дитячо-юнацька спортивна 
школа, дитячо-юнацька спортивна школа «Колос», районні федерації 
футболу та волейболу, які здійснюють роботу по вдосконаленню та 
подальшому розвитку фізичної культури і спорту.  

Дирекції шкіл постійно контролюють хід навчально-тренувального і 
виховного процесів. Для підвищення фахового рівня тренерів-викладачів в 
школах проводиться обмін досвідом роботи, де розглядаються питання 
проведення сучасного тренування, обговорюються вдосконаленні методики 
проведення тренувань та їх результативність, а також проблеми, які 
виникають в роботі з дітьми. 

В дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос» працюють 16 тренерів-
викладачів з 4 видів спорту: волейбол, футбол, легка атлетика, бокс. Школою 
охоплено 8 населених пунктів району: селища Отинія та Гвіздець, села 
Ворона, Лісний Хлібичин, Коршів, Ценява, Королівка, Спас, де займаються 
483 учні. 

У районній дитячо-юнацькій спортивній школі працюють 15 тренерів-
викладачів з 4 видів спорту: гандбол, футбол, вільна боротьба, бокс, де 
займаються 386 учнів. Спортсмени ДЮСШ на протязі року приймали участь 
у змаганнях, як під егідою Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 
України, так і Департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА. 

Відділ молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної 
державної адміністрації тісно співпрацює з федераціями футболу та 
волейболу. В Коломийському районі проведені чемпіонат району з футболу, 
міжрайонний чемпіонат Прикарпаття з футзалу, дитяча футбольна ліга з 
футболу та футзалу; зимова спартакіада з волейболу, шахів, шашок, 
настільного тенісу, гирьового спорту; чемпіонат району з волейболу серед 
чоловіків та жінок; масові турніри пам’яті героїв Небесної Сотні, героїв 
загиблих АТО, з нагоди Дня Незалежності України; районна спартакіада 
«Краще спортивне село - 2017» де взяло участь близько 1000 учасників. 
Проходили різноманітні змагання з волейболу (чоловіки, жінки), міні-
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футболу, настільного тенісу, шахів, шашок, гирьового спорту, перетягування 
канату. 

Команда Коломийського району з голів сільських та селищних рад 
брала участь у всеукраїнській спартакіаді в м. Скадовськ, Херсонської 
області, де посіла друге місце з волейболу та перше місце з шахів. 

Команда  Коломийської районної державної адміністрації взяла участь 
у  XIV обласній спартакіаді серед збірних команд державних службовців, яка 
відбулась на базі коледжу фізичного виховання м. Івано-Франківськ.  
Учасники спартакіади змагались з таких видів спорту: міні-футбол, волейбол, 
шахи, настільний теніс і шашки. 

В районі постійно проводяться різноманітні спортивно-масові заходи.  
З метою виховання юних патріотів України на засадах національної 

гідності, високої самосвідомості та активної громадської позиції проведено: 
- районний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), в якій взяли участь учні Коломийського району, 
Нижньовербізької, Матеївецької та П’ядицької ОТГ.  

І місце - Гвіздецька ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
ІІ місце – Підгайчиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
ІІІ місце – Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
- районний етап змагання з науково-пізнавальної програми 

«Чорний ліс». У результаті команди посіли такі місця: 
І місце Гвіздецької;  
ІІ місце Коршівська,  
І місце Підгайчиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  та 

П’ядицька загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів  Пядицької ОТГ. 
- участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в 

патріотичному вишколі на Воскресінецькій горі, з нагоди відзначення 75-ої 
річниці створення Української Повстанської армії, Дня захисника України та 
Дня українського козацтва. В рамках програми вишколу організовано та 
проведено змагання районної спартакіади з військово-прикладних видів 
спорту та військово-патріотичну смугу перешкод серед учнів ЗОШ І-ІІІ ст.  В 
загально-командному заліку команди посіли такі місця: 

І місце – Отинійська ЗОШ І-ІІІ ст.  
ІІ місце – Підгайчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
ІІІ місце – Воскресінцівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Участь в обласних заходах: 
- обласний етап молодіжної науково-патріотичної програми  

«Чорний ліс» команда «Круки» Гвіздецької ЗОШ І-ІІІ ст.(керівник 
Палагіцький М.В.) зайняла  ІІІ місце; 

- обласний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»), команда Гвіздецької ЗОШ посіла VІІІ місце. 
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Фізична культура та неолімпійські види спорту 
У Коломийській районній ДЮСШ  займається 851 особа. Це 14,4% від 

загальної кількості учнів в загальноосвітніх навчальних закладах  
Коломийського району.  

Коломийською районною  ДЮСШ  у 2017 році в школі підготовлено 
146 спортсменів ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів, 12 спортсменів І розряду, 9 – 
КМС. За високі спортивні досягнення на Всеукраїнських змаганнях у 2017 
році стипендії голови Коломийської райдержадміністрації та голови 
Коломийської районної ради отримували спортсменки Ільчишин Марія, 
Ороховська Христина, Бойків Зоряна та Григорович Софія.  

До складу збірних команд України з боксу входять Ороховська 
Христина – учасниця чемпіонату Європи серед молоді - Григорович Софія, 
Федорчук Ірина. Відділення вільної боротьби виховало майстра спорту,  
чемпіонку України серед дорослих - Марію Ільчишин. 

Ірина Винник двічі вигравала чемпіонат Європи та була срібною 
призеркою чемпіонату світу серед молоді та юніорок. Вихованка тренера 
Володимира Тарновецького – Іванна Лутчак двічі виборювала бронзу на 
чемпіонатах Європи. На змаганнях чемпіонату області серед юнаків 15-
16.09.17 року чемпіонами стали Федоришин Віталій, Романишин Олександр, 
другим був Василишин Олександр,  бронзові нагороди отримали Волосянко 
Ростислав, Шляхтич Владислав та Гольча Тарас.  Юніори змагалися 14-
15.10.2017 року,  чемпіонами стали Романишин Олег, Костельний Андрій, ще 
троє спортсменів стали призерами.    

Учень тренера Ірини Данило – Ігор Бережний  входить до складу 
гандбольного клубу ЦСКА та юнацької збірної України до 20 років. 

Вже стали традиційними змагання Всеукраїнського турніру з гандболу 
пам’яті Олімпійського чемпіона, коломиянина - Валерія Гассія, перемогу 
здобули вихованки тренера Ірини Данило.   Команда дівчат стала 
переможцем Кубку області з гандболу серед спортсменів до 20 років 
(тренери Гушулей В.С. та Дикун М.В.). 

Участь в обласних змаганнях: 
- команда Струпківської ЗОШ І-ІІІ ст. посіла ІІ місце у ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей 
«Олімпійське лелеченя» (ГК «Буковель»); 

- команда Угорницької ЗОШ І-ІІІ ст. посіла ІІІ місце у ІІ етапі 
Шкільного турніру з футзалу «Кубок НФК «Ураган» ( м.Івано-Франківськ); 

- збірна команда району з футболу серед дівчат в рамках програми 
обласних змагань «Діти – олімпійська надія України» посіла ІІ місце. 

- сім’я Дубинських села Коршів (Коршівська ЗОШ І-ІІІ ст.) посіла 
ІV місце в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – 
спортивна сім’я» з нагоди Міжнародного дня сім’ї. 

В Коломийському районі успішно реалізується цільова програма 
«Спортивний майданчик», станом на 30.12.2017 року діє 17 спортивних 
майданчиків із синтетичним покриттям: 
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- 10 -  в селах Підгайчики, Ценява, Корнич, Старий Гвіздець, 
Угорники, Ковалівка, Воскресинці, Іванівці, Спас, селищі Гвіздець (школа-
інтернат) Коломийського району; 

- 1 - в селищі Печеніжин (Печеніжинська ОТГ); 
- 4 - в селах П’ядики, Турка, Велика Кам’янка та Мала Кам’янка 

(П’ядицька ОТГ); 
- 2 - в селах Матеївці, Дебеславці (Матеївецька ОТГ). 
Також готові основи для майданчиків із синтетичним покриттям у 

селищах Гвіздець, Отинія та селах Коршів, Раківчик, Остапківці, Лісна 
Слобідка. 

Споруд, які відповідають міжнародним стандартам на території 
Коломийського району немає. 

Суспільно-політична ситуація 
Суспільно-політична ситуація в районі залишається стабільною і 

керованою. Райдержадміністрація тісно співпрацює з районною, сільськими 
селищними радами, депутатами всіх рівнів, політичними партіями та 
громадськими організаціями, керівниками установ, підприємств і 
агроформувань у вирішенні конкретних справ. 

Систематично вивчається суспільно-політична ситуація на території 
населених пунктів району, а тому є можливість передбачити наслідки 
прийнятих рішень. 

В районі зареєстровано 78 громадських організацій, 81 осередок 
політичних партій. 

Відповідно до орієнтовного плану проведення консультацій  з 
громадськістю, запланованих Коломийською райдержадміністрацією на 2017 
рік, проводились обговорення  проектів нормативно-правових актів та 
актуальних питань шляхом проведення «круглих столів», громадських 
слухань, обговорень на засіданнях організаційних комітетів, зустрічах з 
представниками громадських та релігійних організацій, а також громадське 
обговорення шляхом електронних консультацій у рубриці «Консультації з 
громадськістю» на веб-сайті районної державної адміністрації. 

Релігійна мережа в Коломийському районі, станом на 1 січня 2018 
року, представлена десятьма віросповідними напрямами, в межах яких діє 
137 релігійних організацій, в тому числі 2 єпархіальні управління, 132 
релігійні громади (справами церкви опікується 112 священнослужителів), 2 
монастирі (чернечий послух несуть 7 ченців), 3 духовні навчальні заклади 
(навчається 16 слухачів), 60 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя 
займаються 4 церковних друкованих засоби масової інформації.  

Впродовж 2017 року випадків порушення чинного законодавства в 
галузі свободи совісті та діяльності релігійних організацій зафіксовано не 
було. 

Міжконфесійні суперечки у сфері майнових відносин, які мали місце в 
районі  наприкінці 2017 року  у зв’язку з переходом двох релігійних громад з 
під юрисдикції УПЦ під юрисдикцію УПЦ КП,  вирішені у правовому полі, 
згідно вимог чинного законодавства. 
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Райдержадміністрація спрямовує свою роботу на вдосконалення 
системи ефективної публічної влади, мета якої – наблизити виконавчу владу 
до громади, максимально децентралізувати надання адміністративних послуг 
з перспективою подальшого економічного і культурного розвитку району.  

Інформаційна політика райдержадміністрації направлена на 
задоволення потреб жителів району, на висвітлення інформації про 
діяльність органів державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, що 
проводяться структурними підрозділами районної державної адміністрації та 
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади. З 
метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 
діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 
основних подій та заходів, які проводяться в районі, на сторінках офіційного 
веб-сайту райдержадміністрації (http://ww2.gov.if.ua/kolomyiyska) та сторінці 
в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/Коломийська-
Райдержадміністрація 1516533735319936).  

Протягом 2017 року райдержадміністрація робила все для 
максимальної публічності та відкритості діяльності районної влади. Голова 
райдержадміністрації, заступники голови, начальники відділів і управлінь 
райдержадміністрації давали інтерв’ю та роз’яснювали основні напрямки 
політики держави в засобах масової інформації, брали участь у прямих 
ефірах на ТРК «НТК». 

Завдяки прозорій та відкритій роботі райдержадміністрації у 2017 році 
вдалося налагодити плідну та злагоджену співпрацю громад і влади у всіх 
сферах господарства. Сьогодні громадськість має всі можливості долучатися 
до формування регіональної політики району. 

Все, чого ми досягли – результат тісної співпраці керівництва та 
структурних підрозділів районної державної адміністрації з районною радою,  
іншими органами місцевого самоврядування, депутатами усіх рівнів, 
насамперед з народними депутатами  України Іванчуком Андрієм 
Володимировичем та Тимошенком Юрієм Володимировичем. 

Дякую усім, хто долучився до наших здобутків, за спільну працю та 
переконаний, що вона продовжиться і надалі. 

  
 
 

Голова Коломийської  
районної державної адміністрації           Любомир Глушков 

http://ww2.gov.if.ua/kolomyiyska)
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