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 КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН
Івано-Франківської області


Голова райдержадміністрації
Глушков Любомир Олексійович, позапартійний, призначений на посаду 01.03.2021 року

Голова районної ради
Угрин Іван Михайлович, призначений на посаду                    09.12.2020 року (Батьківщина)

Загальні відомості про район
	Загальна площа  Коломийського району становить 2502,6 км2, в тому числі по Городенківських громадах - 752,4 км2, Снятинських громадах -                      584,1 км2.
Населення Коломийського району становить 277,7 тис.осіб.
	Станом на 01.09.2021 року в Коломийському районі налічується 13 територіальних громад, 
в тому числі:
міські ради:
Коломийська, (м. Коломия, с. Воскресинці, с. Іванівці,с. Корнич, с. Грушів,               с. Королівка, с.Раківчик, с. Саджавка, с. Кубаївка, с. Товмачик, с. Шепарівці) голова Станіславський Богдан Миколайович

Городенківська, (м. Городенка, с. Вербівці, с. Виноград, с. Хвалибога, с. Вікно, с.Глушків, с. Городниця, с. Передівання, с. Котиківка, с. Лука, с. Монастирок, с. Уніж, с. Михальче, с. Білка, с.Незвисько, с. Воронів, с. Олієво-Королівка,           с. Новоселівка, с. Олієво-Корнів, с. Острівець, с. Рогиня, с.Поточище,                         с. Раковець, с. Семенівка, с. Рашків, с-ще Якубівка, с. Росохач, с. Прикмище,                 с. Семаківці, с. Слобідка, с. Сороки, с. Серафинці, с. Стрільче, с. Пробабин,               с. Тишківці, с. Топорівці, с. Торговиця, с. Чернятин, с.Чортовець, с. Ясенів-Пільний)
голова Кобилянський Богдан Миколайович

Снятинська, (м. Снятин, с. Белелуя, с. Будилів, с.Видинів, с. Вовчківці, с.Горішнє Залуччя, с. Долішнє Залуччя, с. Джурівс. Завалля, с. Запруття, с.Задубрівці, с. Княже, с. Драгасимів, с.Красноставці, с. Новоселиця, с.Підвисоке, с. Потічок, с.Попельники, с. Прутівка, с. Русів, с. Стецева, с.Стецівка, с. Тучапи, с. Устя, с.Орелець, с. Тулова, с. Хутір-Будилів)
голова Шумко Анатолій Богданович

селищні ради:
Печеніжинська, (смт Печеніжин, с. Княждвір, с.Кийданці, с. Малий Ключів, 
с. Марківка, с. Молодятин, с. Рунгури, с. Слобода, с. Сопів) 
голова Довірак Ігор Васильович 

Отинійська, (смт Отинія, с. Глибока, с. Грабич,с. Виноград, с. Нижня Велесниця,с. Ворона, с. Голосків, с. Лісний Хлібичин, с. Скопівка, с. Сідлище, с.Молодилів, с. Станіславівка,с. Хоросна, с. Струпків, с. Баб’янка,с. Боднарів, с.Торговиця, с. Закрівці,с. Угорники)
голова Савчук Олег Іванович
Гвіздецька, (смт Гвіздець, с. Берем’яни, с.Кулачківці, с. Хом’яківка, с.Остапківці, с.Чехова, с. Старий Гвіздець, с. Малий Гвіздець)
голова  Дяків Михайло Петрович 

Чернелицька, (смт. Чернелиця, с. Хмелева, с.Вільхівці, с. Далешове, с. Дубка,
с. Колінки, с. Репужинці, с. Копачинці, с. Корнів, с. Кунисівці)
голова Скрип’юк Іван Миколайович

Заболотівська, (смт Заболотів, с. Балинці, с. Бучачки,с. Трофанівка, с. Борщів, с.Борщівська Турка, с. Хлібичин, с. Ганьківці, с.Вишнівка, с. Іллінці, с. Олешків,
с. Любківці, с. Рудники, с. Троїця, с. Тростянець, с. Тулуків, с. Келихів, с.Шевченкове, с. Зібранівка,с. Рожневі Поля)
голова Маліборський Петро Васильович

сільські ради:
Нижньовербізька, (с. Нижній Вербіж, с. Великий Ключів, с. Верхній Вербіж, с.Ковалівка, с. Мишин, с. Спас)
голова М’якущак Ярослав Юрійович 

П’ядицька, (с. П’ядики, с. Велика Кам’янка, с. Фатовець, с. Годи-Добровідка, 
с.Мала Кам’янка, с. Турка, с. Ясінки, с-ще Студлів, с. Ценява)
голова Гайдейчук Петро Петрович 

Матеївецька, (с. Матеївці, с. Перерив, с. Дебеславці, с. Ганнів, с. Залуччя, с.Липники,с. Пилипи, с. Тростянка, с. Кропивище, с. Семаківці, с. Замулинці, с.Кринички, с. Трач, с.Гуцулівка, с. Корости, с. Кривоброди, с. Цуцулин) 
голова Веселовський Любомир Михайлович

Коршівська, (с. Коршів, с. Казанів, с. Ліски, с.Жукотин, с. Богородичин, с.Михалків,с. Лісна Слобідка, с. Черемхів) 
голова Савчук Ярослав Богданович 

Підгайчиківська, (с. Підгайчики, с. Джурків, с. Пищаче, с. Загайпіль,                            с. Назірна, с. Кобилець)
голова Мартинюк Ігор Петрович

Загальна кількість рад, що об’єдналися – 119.


Суспільно-політична ситуація
Дані про Коломийську районну раду:
кількість депутатів – 42
партійний склад: ВО «Батьківщина» – 9, «Солідарність» – 6, «За Майбутнє» – 6,  «Платформа громад» - 6, ВО «Слобода» – 5, «Самопоміч» – 4, «Слуга            народу»  – 3, Радикальна партія Олега Ляшка – 3.
Більшість у районній раді: ВО «Батьківщина».

Найактивніші політичні сили:
політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», політична партія «За майбутнє», політична партія «Європейська Солідарність», політична партія Всеукраїнське об’єднання «Платформа Громад».

Впливові представники громадського сектору:
конгрес Української Інтелігенції Коломийщини, БО «Благодійний мистецький фонд «Сузір’я Карпат», Коломийське МРТ «Просвіта ім.Т.Шевченка», ГО «Військові капелани», Коломийське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Снятинська ГО ВФСТ «Колос», ГО «Майдан», ГО Коломийське об’єднання ветеранів, інвалідів, волонтерів «Союз Чорнобиль України».

Впливові бізнесмени:
Остяк В.П. – голова ради підприємців району;
Книшук О.В. – депутат обласної ради, місцевий аграрій, меценат;
Лащук Д.В. – депутат обласної ради, приватний підприємець;
Ключівський Б.П. – приватний підприємець;
Мацьків В.М. – приватний підприємець;
Стовп’юк М.М. – приватний підприємець; 
Вишиванюк М.В. – місцевий аграрій, меценат;
Приймак І.В. - місцевий аграрій, меценат;
Боднарчук В.Д. - місцевий аграрій, меценат;
Грицюк Д. О. - приватний підприємець;
Тимофійчук Б.В. - місцевий аграрій, меценат.

Народні депутати в Коломийському районі:
виборчий округ №87 – Вірастюк Василь Ярославович (політична партія «Слуга Народу»);
виборчий округ №88 – Іванчук Андрій Володимирович (безпартійний);
виборчий округ №89 – Тимофійчук Володимир Ярославович (політична партія «Слуга Народу»).

Найбільші релігійні конфесії: Українська греко-католицька церква, Українська Православна церква.

Соціально-економічний розвиток:

		Промисловий потенціал 
Промисловість району представлена підприємствами з добування природного газу, виробництва харчових продуктів, з оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, іншої неметалевої мінеральної продукції та виробництва готових металевих виробів. 



Перелік найбільших підприємств району:

№
Найменування підприємства
Продукція, що випускається
1
ДП «Коломийський лісгосп»
пиломатеріали
2
СП НГК «Дельта»
видобуток газу
3
ТзОВ «Корнич»
вирощування та забій птиці
4
ПП «Гермес-1»
ковбасні вироби
5
ФГ «Делсо»
ковбасні вироби
6
ТзОВ «Раківчицькі ковбаси»
ковбасні вироби
7
ТзОВ «Ал-Прут»
виробництво яблучного концентрату
8
ТзОВ «Компанія «Агро-дует»
виробництво сільськогосподарської продукції
9
ФГ «Прометей»
виробництво сільськогосподарської продукції
10
ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМБХ»
виробництво електричного устаткування до автомобілів
11
ТЗОВ "ЗПК" ЮМАС"
виробництво борошна
12
ТзОВ «Тенмарк»
виробництво чохлів для автомобілів
13
ПП «Коломийський хлібокомбінат»
хлібобулочні вироби
14
АТ "КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ"
виробництво будівельних матеріалів
15
ПП «Євро Модуль»
виробництво будівельних матеріалів
16
Залучанське МПД 
ДП «Укрспирт»
виробництво спирту етилового
17
ТОВ «Снятинський цегельний завод»
виробництво будівельних матеріалів
18
ТОВ «Моноліт-Брук»
виробництво виробів із бетону для будівництва
19
ТОВ ВКФ «Техноліс»
виробництво деревопродукції
20
ТОВ ВКФ «Варто»
виробництво сільськогосподарської продукції
21
ТОВ «Городенківський  цегельний завод»
виробництво будівельних матеріалів
22
ТОВ «Городенківський  сирзавод»
виробництво молокопродукції
23
ПП «Укршляхсервіс»
виробництво неметалевих мінеральних виробів




Агропромисловий комплекс
	Всього в агропромисловому секторі Коломийського району працює 198 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, які обробляють              77,6 тис. га ріллі.
	Найпотужнішими сільськогосподарськими підприємствами є: 
	  Філія ПрАТ «Зернопродукт МХП «Перспектив» 
	  АПФ «Галичина» 
	  ТзОВ «Оскар-Агро» 
	  ПП «Степан Мельничук» 
	  ТзОВ «Компанія «Агро-Дует» 
	  «Контінентал Фармерз Груп»
	  ФГ «Прометей»     
	  ПФ «Богдан і К»
	  ФГ «КВС»	
	  ПФ «Ярослав і К» 
     	  ППА «Вільхівці»	
	  ПФГ «Поточище» 
		
Транспорт
Коломийський район має розвинену транспортну мережу. Загальна кількість приміських внутрішньорайоних маршрутів по району – 99: 
Коломийський район – 60; м.Коломия - 22, Городенка – 9, Снятин – 8.  

Гуманітарна сфера
В Коломийському районі функціонують 132 заклади загальної середньої освіти, а саме: 71 ліцей, з них 10 опорних; 51 гімназія  та 10 початкових шкіл; 75 закладів дошкільної освіти та 40 закладів загальної середньої освіти, що мають структурні дошкільні підрозділи; 7 закладів вищої освіти; 1 заклад фахової передвищої освіти та 5 закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
	Медична допомога населенню надається в 6 закладах вторинного рівня та 6 закладах первинного рівня - центрах первинної медико-санітарної допомоги. В центрах первинної медико-санітарної допомоги працюють 57 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 95 фельдшерсько-акушерських пунктів. 
 
	Туристичні об’єкти: 
	На території Коломийського району розташовані кілька десятків визначних споруд, які цінні своїм стилем, способом будівництва, використанням місцевих будівельних матеріалів. Тут  можна побачити шедеври сакрального мистецтва – костели, церкви, іконостаси та інше.
	Найважливіші і найдавніші з них:
	- костел бернардинів, келія монастиря і надбрамна дзвіниця у смт.Гвіздець; 
	- церква св. Михайла у с.Велика Кам'янка; 
	- дзвіниця XVIII ст. і школа-дяківка в с.Печеніжин; 
	- церква Вознесіння Господнього у с.Струпків; 
	- церква св. Юрія та дзвіниця в с.Баб'янка; 
	- костел - пам'ятка готичної архітектури в смт.Отинія;
	- церква Святого Йосафата в м.Коломия;
	- собор Преображення Христового в м.Коломия;
	- Благовіщенська (Спаська) церква в м.Коломия;
	- костел Непорочного зачаття Діви Марії в м.Городенка;
	- Вірменський костел в м.Городенка;
	- церква Вознесіння Христового в м.Снятин;
	- Свято-Троїцький собор м.Снятин та багато інших. 
	Перлина дерев'яної архітектури – церква Різдва Пресвятої Богородиці, внесена до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО (с.Н.Вербіж). 
	В урочищі «Княждвір» знаходиться унікальний ботанічний заказник державного значення «Княждвірський», який займає 208 гектарів і є найбільшим у Європі.         
	Особливу гордість району становлять музеї:
	- Національний музей народного мистецтва Гуцульщини й Покуття                 ім.Й. Кобринського, м.Коломия;
	-  музей писанкового розпису, м.Коломия;
	- музей історії міста Коломиї;
	- історико-меморіальний музей ім. Олекси Довбуша в смт.Печеніжин;
	- художньо-меморіальний музей Василя Касіяна, м.Снятин;
	- літературно-меморіальний музей Марка Черемшини, м.Снятин;
	- музей родини Шухевичів, с.Тишківці;
	- музей «Покуття», м.Городенка та ін.
	Старовинні замки: Раковецький замок, 1660р.; Чернелицький замок, 1650р.;  Михальчівський замок, 15 століття.


SWOT-аналіз Коломийського району

Сильні сторони 
Слабкі сторони 
-вигідне географічне розташування;
-наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування сільськогосподарських  культур, родючість грунтів;
- розвинуті транспортні зв'язки;
- наявність зон для відпочинку;
- розвиток малого та середнього бізнесу, бажання розширювати діяльність на території району;
- традиційні навички та досвід роботи населення в сільському господарстві;
-       екологічно чистий регіон.
-       недостатність власних фінансових ресурсів  для забезпечення системного соціально-економічного розвитку району;
- застаріла матеріально-технічна база окремих підприємств;
- низька якість доріг;
- відтік з району та дефіцит кадрів для закладів соціальної сфери;
- недостатнє фінансування закладів соціальної сфери;
- відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження;
- відсутність організацій (підприємств) по переробці відходів.

Можливості 
Загрози 
−     розвиток підприємств з переробки сільськогосподарської  продукції, виробництва харчових продуктів;
−     розвиток сільського господарства  з використанням нових технологій;
−     покрашення стану доріг;
−     покращення медичної допомоги населенню;
−     покращення стану екології;
−     участь у Європейських проєктах розвитку громад;
−     залучення малого та середнього бізнесу до вирішення соціальних проблем району;
−     створення умов для навчання та перекваліфікації трудових ресурсів;
−     створення та становлення іміджу територіальних громад;
−     розвиток туристичної галузі.
− часті зміни в законодавстві України;
−  застаріла комунальна  інфраструктура;
−     високий рівень міграції за межі району та країни;
− погіршення демографічної ситуації;
− поступове забруднення оточуючого середовища.




План важливих соціально-економічних заходів 
у Коломийському районі

	1. Ефективне використання можливостей, створення необхідних умов для організації фізкультурно-масової та спортивної роботи, проведення спортивних заходів різного рівня в новозбудованому модульному спортивному залі комунальної установи «Молодіжний центр» в с.Королівка.

	2. Завершення капітального ремонту будівлі Музею писанкового розпису в м.Коломиї.

	3. Завершення будівельних робіт та введення в експлуатацію амбулаторій монопрактики сімейної медицини в с.Рудники та с.Задубрівці. 

	4. Проведення ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення, а саме: 
	- О090704 «Н.Вербіж-Цуцулин»; 
	- О090402 «Городенка-Черемхів»;
	- О090403 «Лука-Коломия»;
	- О091402 «Озеряни-Рожнів»;
	- О090701 «Корнич-Завалля»;
	- О090703 «Коломия-Чернятин»;
	- С090707 «Сопів-Княждвір»;
	- С090703 «Товмачик-Торговиця»;
	- С090704 «Печеніжин-Слобода»;
	- С091201 «Тулуків-Стецева»;
	- С091202 «Іллінці-Джурів»;
	- С090401 «Семаківці-Чернелиця»;
	- С090407 «Хмелева-Вікно»;
	- С090404 «Городенка-Серафинці»,
а також мостів:
	- в с.Корнич через річку Прут на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення  О090701 «Корнич - Завалля»;
	- в с.Спас через р.Пістинька на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О090702 «Загайпіль-Пістинь».

5. Реалізація в районі природоохоронних протипаводкових заходів, зокрема проведення берегоукріплюючих та руслоочисних робіт на аварійних ділянках річок Прут, Дністер, Пістинька, Обрашина, Велесничка, Ворона, Турка, Лючка, Сопівка, Дубовець, а також 23-х екологічних проектів, які фінансуються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
 


