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Про соціально-економічний та 

культурний розвиток Коломийського 

району за 2019 рік та основні 

напрямки соціально-економічного 

розвитку на 2020 рік 

 

Упродовж 2019 року райдержадміністрацією та її структурними 

підрозділами  проводилися заходи, які сприяли  позитивній динаміці виконання 

основних показників програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району. З метою реалізації її основних цілей і завдань затверджено 51 

галузеву  програму. У 2019 році на виконання заходів по 27 районних 

програмах використано 4,5 млн.грн., що складає 93,4% до призначень на рік. 

 В районі  здійснюють діяльність 24 промислових підприємства,  

віднесених до основного кола звітуючих, які займаються виробництвом 

харчових продуктів, а саме хлібобулочних і м’ясоковбасних виробів,  а також 

виробляють непродовольчі  види продукції, зокрема меблі, металеві вироби, 

вироби з деревини, тощо.   Найбільшу питому вагу в загальнорайонних обсягах 

виробництва займають: ДП «Коломийський лісгосп» (33,0%),  ТзОВ «Корнич» 

(22,0%), ФГ «ДелСо» (3,0%).  

 В  агропромисловому секторі Коломийського району працює 81 

сільськогосподарське підприємство, найпотужнішими серед яких є філія                               

ПрАТ «Зернопродукт МХП «Перспектив», ПСП «Оскар», ПП «Степан 

Мельничук», ТзОВ «Компанія «Агро-Дует», «Континентал Фармерз Груп»,                 

ФГ «Прометей». 

В агроформуваннях району в 2019 році утримувалось  2467 голів великої 

рогатої худоби, що більше на 13%  порівняно з попереднім роком,  і становить  

23%  до загальної кількості по області.  Відповідно до Урядової програми 

державної підтримки розвитку  тваринництва у звітному році спеціальну 

бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби   

нараховано 914 особам, які утримують у своїх господарствах  1137 телят,  на 

загальну суму 2,4 млн.грн.  

 Розвиток  інвестиційної привабливості залишається одним із кроків для 

економічного зростання в районі. За результатами рейтингової оцінки районів 



за 9 місяців 2019 року в частині інвестиційної привабливості Коломийський 

район посів 2 місце.  

Для покращення туристичної привабливості району у 2019 році 

виготовлено презентаційні матеріали та сувенірну продукцію рекламного 

характеру з символікою району  на суму 50,0 тис.грн. 

Продовжувалась робота щодо встановлення інформаційних щитів, 

дорожніх вказівників до туристичних об’єктів району. Зокрема, встановлено 

дорожній знак-вказівник до Угорницького Спасо-Преображенського монастиря 

на автодорозі Н10 «Стрий-Мамалига» в селищі Отинія. Розроблено 

туристичний міжрайонний маршрут «Мистецьке намисто Гуцульщини і 

Покуття». Виготовлено  інформаційні щити і буклети з описом мистецьких 

туристичних локацій. 

У 2019 році Коломийський район відвідали офіційні делегації  з Польщі 

та Молдови  (Здунськовольський  повіт  та Окницького район), які взяли участь 

в XV Міжнародному фольклорно-етнографічному фестивалі «Коломийка».  

Зовнішньоекономічними партнерами району є нерезиденти з 33 країн 

світу. Понад 70% обсягів експортованих товарів спрямовано до Польщі та 

Ізраїлю. За межі країни відвантажували, в основному,  продукти рослинного 

походження (зернові культури), деревину та вироби з деревини.  Основними 

експортоорієнтованими підприємствами району є ДП «Коломийський лісгосп», 

ТзОВ «Левада», АТ «АЛ-ПРУТ», компанія «Вудпанельплюс». 

Майже дві третини обсягу імпортних надходжень отримано з Німеччини 

та Польщі, 17% - із Франції, США, Японії та Китаю. Основу надходжень з-за 

меж складали засоби  наземного транспорту, механічні та електричні машини, 

полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, тощо.   

 Упродовж звітного року в районі активно проводились загально-

будівельні роботи  в закладах соціальної сфери. Так, в стадії завершення роботи 

по об’єкту реконструкції нежитлової будівлі (приміщення старої школи) в 

с.Лісний Хлібичин під дитячий садок. У квітні відкрито капітально 

відремонтований ІІ поверх Коломийського пологового будинку,  відбулося  

освячення І поверху Коломийської центральної районної лікарні (відділення 

відновного лікування та функціональної діагностики), у  травні  відкрито  

капітально відремонтоване педіатричне відділення  Коломийської дитячої 

лікарні (ІІІ поверх), в серпні - нову сучасну амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини в с.П’ядики, продовжуються будівельні роботи в 

амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини в с.Корнич та с.Коршів.  

 В останні роки значна увага керівництва райдержадміністрації прикута до 

покращення функціонування дорожньо-транспортної мережі району. У             

2019 році проведено комплекс робіт щодо ремонту окремих ділянок 7 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення (обласного і 

районного) та  моста в с.Королівка (ділянки на дорогах  «Лука-Коломия», а 

також в селах Кропивище, Турка, Нижній Вербіж, Спас, Ворона, Семаківці, 

смт.Печеніжин), освоєно близько 28,0 млн.грн.  З районного бюджету по 

Програмі будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-

транспортної інфраструктури Коломийського району використано                       

150,0 тис.грн. на співфінансування дорожніх робіт в с.Спас, с.Ковалівка, 

с.Виноград. 



З метою покращення екологічної ситуації в районі у поточному році  

реалізовано 5 природоохоронних заходів  на загальну суму 2,1 млн.грн., 

зокрема, придбано спецтранспорт для Отинійської селищної ради, здійснено 

будівництво підвідних каналізаційних мереж в смт.Гвіздець, укріплено русла 

річок в смт.Отинія, с.Підгайчики та с.Джурків.  

Для сприяння розвитку фізичної культури і спорту на селі в звітному 

періоді здійснено будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям 

в селі Лісна Слобідка,    облаштовано спортивний майданчик в селищі Гвіздець 

(освоєно 1,4 млн.грн.).   

         З метою раціонального споживання енергоносіїв упродовж 2019 року  

проведено 8 нарад з головними розпорядниками коштів району. 

Продовжувалась робота щодо моніторингу споживання енергоресурсів у 

бюджетній сфері, яким охоплено 62 установи району. Економія бюджетних 

коштів з початку запровадження моніторингу складає  3,2 млн.грн.  

 У 9 закладах освіти, 5 закладах клубного типу, 2 бібліотеках та 3 

медичних установах району  замінено вікна та двері, відремонтовано системи 

опалення та впроваджено інші енергоефективні заходи.  

 У звітному році введено в експлуатацію сонячні електростанції в селищі 

Отинія (встановлена потужність 1,38 МВт.) та с.Королівка (встановлена 

потужність 3,18 МВт.). 

    Забезпечено виконання  заходів  щодо соціального захисту осіб, які 

потребують догляду та опіки. Так, у 2019 році  різні  види  державних 

соціальних виплат отримали 12013 сімей на суму 199,2 млн.грн.              

Субсидіями для  відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива користувалось 6776 сімей, сума призначених субсидій  - 59,3 млн.грн. 

  Дві особи з інвалідністю внаслідок війни у звітному році придбали житло 

загальною вартістю 1,2 млн.грн. за рахунок коштів державного бюджету 

(грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення).  

   Проводилась відповідна робота щодо забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Оздоровлено та відправлено 

на санаторно-курортне лікування 96 осіб пільгових категорій. 

   Значна увага  в соціальних питаннях приділяється сім’ям, які знаходяться 

в складних життєвих обставинах. На обліку в районі знаходиться 346 таких 

сімей, в яких виховується 1087 дітей. 43 сім’ї  перебуває під соціальним 

супроводом  (118 дітей).  450 сімей отримали соціальні послуги за карткою 

отримувача послуг.  

 Якість освіти визначається кількістю переможців за результатами 

конкурсних відборів. Впродовж  2019 року  переможцями і призерами 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів, турнірів, дитячо-юнацьких спортивних ігор стали 51 

учень та 5 команд закладів освіти району. Щомісячну стипендію отримують 27 

учнів, її розмір становить від 510 гривень до 1704 гривень, 5 випускників 

отримали одноразову стипендію на суму 23 тис.грн. 

Значно покращено матеріально-технічну базу закладів освіти. Упродовж 

року здійснено ремонт систем опалення у  Воронському та  Торговицькому 

ліцеях, замінено вікна та двері на металопластикові у Воронському, 

Гвіздецькому ліцеях та Загайпільській гімназії, перекрито дах над спортзалом у 



Торговицькому ліцеї. Придбано 15 навчальних кабінетів з сучасним 

оснащенням та забезпеченням на суму 1,6 млн.грн.  11 закладів освіти 

забезпечено сучасними комп’ютерами та мультимедійними комплексами на 

загальну суму 1,4 млн.грн. По Програмі «Нова українська школа» придбано 

шкільного обладнання та інвентаря на загальну суму 1,5 млн.грн. (дидактичні 

засоби для навчання,  шкільні меблі, мультимедійне обладнання, ноутбуки, 

інтерактивні комплекти, принтери, тощо). 

  Упродовж  року в районі  на оздоровлення та відпочинок  направлено 560 

дітей (при плані на рік 400), з яких 46 дітей пільгових категорій. На підготовку 

та проведення оздоровчої кампанії 2019 року використано з різних бюджетів  

597,8 тис.грн. 

 Одним із пріоритетних завдань є  розвиток та реформування медичної 

галузі. У відповідності до сучасних умов створено некомерційне комунальне 

підприємство первинної ланки на базі комунального закладу Коломийської 

районної ради «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та некомерційне комунальне підприємство вторинної ланки на базі 

Коломийської центральної районної лікарні. 

           Для амбулаторій загальної практики сімейної медицини у звітному 

періоді закуплено 13 сучасних легкових автомобілів (Renault Duster) на 

загальну суму 6,3 млн.грн. 

          Заходи у галузі культури на сучасному етапі орієнтовані на пошук 

рішень, які дають можливість забезпечити збереження культурних цінностей та 

створити економічні механізми щодо ефективного розвитку культури та 

масових комунікацій.  Впродовж  звітного року 55 мистецьких колективів 

брали участь у 39 обласних,  всеукраїнських та міжнародних заходах.  В травні 

на високому рівні проведено XV Міжнародний фольклорно-етнографічний 

фестиваль «Коломийка», в червні - фестиваль-конкурс дитячого естрадного 

мистецтва «Зорепад», у вересні – фестиваль імені Квітки Цісик та інші заходи. 

   Матеріально-технічна база зміцнилась у 27 закладах культури на 

загальну суму 1,4 млн.грн. (придбано комп’ютери, матеріали та інвентар, 

музичні інструменти, літературу, проведено ремонтні роботи). 

Однак, залишається ряд питань, які потребують вирішення у поточному 

році, зокрема, проведення ремонтних робіт в закладах соціальної сфери, 

будівництво та розвиток дорожньої інфраструктури, на належному рівні 

завершення опалювального періоду 2019-2020 року, впровадження 

енергозберігаючих технологій, активізація роботи щодо залучення додаткових 

коштів для реалізації інфраструктурних проєктів, тощо. 

 Про це йшлося на засіданні колегії райдержадміністрації 25.02.2020 року. 

Виходячи із вищенаведеного: 

 1. Інформацію про соціально - економічний та культурний розвиток 

Коломийського району за 2019 рік взяти до відома (додаток 1). 

 2.  Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, установ і 

організацій району: 

 2.1. Забезпечити реалізацію заходів, передбачених галузевими 

програмами, та виконання основних напрямків соціально-економічного 

розвитку району на 2020 рік (додаток 2); 

 2.2. На належному рівні організувати роботу щодо завершення 

опалювального періоду 2019-2020 років; 



 2.3. Проводити роботу щодо розробки та впровадження інфраструктурних 

інвестиційних проєктів та залучення коштів міжнародної технічної допомоги. 

 3. Рекомендувати сільським та селищним головам  до 10.04.2020 року 

організувати роботу з виявлення та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на 

підвідомчих територіях, а також вжити заходів щодо запобігання їх виникнення 

у подальшому. 

 4. Координацію роботи  та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління 

з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури, містобудування 

та архітектури районної державної адміністрації. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника  та  заступника голови районної державної адміністрації відповідно 

до функціональних повноважень. 
 

 

 

 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації                                                      Любомир Глушков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


