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 Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» подаю звіт про виконання районного бюджету, програми 
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016 рік і 
делегованих районною радою повноважень. Хочу зазначити, що основою 
діяльності районної державної адміністрації є чітке дотримання чинного 
законодавства, забезпечення збалансованого соціально-економічного та 
культурного розвитку району, ефективне використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів.  
 Районна державна адміністрація працює над реалізацією власних і 
делегованих повноважень на принципах прозорості, підвищення ефективності 
прийнятих управлінських рішень і її діяльність спрямована на всебічне 
задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних і духовних запитів. 
 Зазначений звіт – це привід для об’єктивного і конструктивного аналізу 
стану справ у районі, виробленню спільних конкретних шляхів удосконалення  
діяльності виконавчих структур у взаємодії з представницькими органами 
влади щодо підвищення рівня життєзабезпечення жителів району.        
 Протягом 2016 року районною державною адміністрацією, її 
структурними підрозділами підготовлено та внесено на розгляд районної ради 
62 питання. Поряд з цим здійснювалися практичні заходи щодо реалізації 
прийнятих районною радою рішень. На 13 засіданнях колегії 
райдержадміністрації систематично розглядалися питання виконання 
районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного 
розвитку району, цільових програм та інших актуальних питань з подальшим 
виданням розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, які 
передбачали конкретні заходи та визначали їх виконавців. 
 Відповідно до плану заходів проводились оперативні щотижневі та 
розширені щомісячні наради у голови райдержадміністрації з керівниками 
структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, 
організацій, на яких зосереджувалась увага на будівництві та реконструкції 
об’єктів соціальної інфраструктури, 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. 
 На нарадах у першого заступника,  заступника голови та керівника 
апарату райдержадміністрації в порядку контролю розлядалися питання 
виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови 
обласної і районної державної адміністрації. 
 Протягом 2016 року організовувались наради-навчання та семінари з 
сільськими, селищними головами, секретарями сільських, селищних рад, 
начальниками відділів, управлінь райдержадміністрації, керівниками установ, 
підприємств, організацій району. 
 Враховуючи, що рівень роботи із зверненнями громадян є одним із 
важливих чинників довіри людей до влади, суспільно-політичної стабільності в 
регіоні і в державі в цілому, та на виконання вимог Указу Президента України 
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від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування», районною 
державною адміністрацією впроваджено ряд організаційних заходів, 
спрямованих на забезпечення системної роботи із зверненнями громадян, як 
пріоритетного напрямку діяльності районної державної адміністрації, а саме 
забезпечено: 
- проведення керівництвом райдержадміністрацій особистих та виїзних 
прийомів громадян згідно з графіками, затвердженими відповідними 
розпорядженнями та доведеними до відома населення; 
- моніторинг організації роботи із зверненнями громадян відповідно до 
затверджених графіків; 
- проведення засідань постійно діючих комісій з питань розгляду звернень 
громадян; 
-  функціонування «гарячої» лінії районної державної адміністрації; 
- здійснення аналізу та узагальнення питань, що порушувалися у зверненнях 
громадян. 
  Упродовж 2016 року до районної державної адміністрації надійшло  3056 
звернень, в тому числі на особистих прийомах керівництва 
райдержадміністрації зареєстровано 39 звернень, із Державної установи 
«Урядовий контактний центр» надійшло 1764 звернення, 1253 звернення 
надійшло поштою.  
 Громадяни району із своїми проблемами зверталися також і на «гарячу» 
лінію райдержадміністрації, протягом 2016 року надійшло 2 дзвінки від жителів 
району. 
 Особлива увага в райдержадміністрації приділялася розгляду 
колективних звернень, яких надійшло 37.  
 У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до 
Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та 
електронної петиції» від 28 жовтня 2015 року № 577-VIII  в районній державній 
адміністрації  запроваджено можливість письмового звернення громадян з 
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне 
звернення). 
 Варто зазначити, що протягом 2016 року задоволено 60 запитів на 
отримання публічної інформації, які реєструвалися в день їх надходження у 
журналі реєстрації запитів на  публічну  інформацію. 
 Питання організації роботи із зверненнями громадян і надалі 
перебуватиме на постійному контролі районної державної адміністрації. 
 Юридичним відділом апарату райдержадміністрації постійно вживаються 
заходи щодо забезпечення вимог законодавства в райдержадміністрації та її 
структурних підрозділах.  
 Протягом 2016 року документообіг в апараті райдержадміністрації            
становив  5232 документи, в тому числі: 3722 - вхідна кореспонденція,           
900 - вихідна кореспонденція, 610 - видані розпорядження 
райдержадміністрацією, які надсилалися виконавцям за підписом і резолюціями 
керівництва райдержадміністрації на паперових носіях та електронною 
поштою. 
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 Здійснено державну реєстрацію 5 розпоряджень райдержадміністрації  в 
Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області.  
 Сектором контролю апарату райдержадміністрації, взято на контроль 990 
документів. Крім того, на контролі знаходилось  ще 119 документів  минулих 
років. Загалом на контролі протягом 2016 року знаходилось 1109 листів.  
 Виконано і закрито до справи 956, 153 документи залишено на контролі.  
 На виконання контрольних документів надіслано у відповідні установи 
області та району 1459 інформацій.  
 Протягом 2016 року в райдержадміністрацію надійшло 184 
розпорядження облдержадміністрації, із них взято, на контроль 73.                           
На їх виконання видано 23 розпорядження райдержадміністрації. Надіслано 106 
інформацій у відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації. Загалом 
виконано і закрито до справи 51 розпорядження  облдержадміністрації.  
 Відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації 
протягом 2016 року здійснено підготовку та реєстрацію 447 розпоряджень 
районної державної адміністрації: з них: про прийняття, переведення, 
заохочення, звільнення, матеріальну допомогу - 164; про надання відпусток 
працівникам - 235; про відрядження працівників – 48. Зареєстровано 43 
спільних розпоряджень районної державної адміністрації та районної ради про 
нагородження грамотами і оголошення подяк. 
 Здійснено ведення, формування, облік і зберігання особових справ 
державних службовців відповідно до Порядку ведення особових справ 
державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.03.2016 року №64. Протягом 2016 року 
сформовано і зареєстровано 9 особових справ новопризначених державних 
службовців, переглянуто та доповнено особові справи працівників 
документами, які стосуються їхньої службової діяльності. 
 Відповідно до Інструкції про Порядок ведення трудових книжок, 
затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 
29.07.1993 року №58 до трудових книжок працівників своєчасно вносяться 
записи. Оформлено відповідні документи про прийняття Присяги державного 
службовця. Підготовлено службові записки та розпорядження районної 
державної адміністрації про присвоєння рангів державного службовця в межах 
категорії «Б» та «В» посад державної служби  державним службовцям апарату, 
керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації  
відповідно до Закону України «Про державну службу». 
 Всіх державних службовців ознайомлено із Правилами внутрішнього 
службового розпорядку, які розроблені та  затверджені відповідно до  наказу 
Національного агентства України з питань державної служби від                  
03.03.2016 року №50. При призначенні державних службовців ознайомлено із 
Правилами етичної поведінки державного службовця, які затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України  від 11.02.2016 року №65, 
Попередженнями про обмеження, встановлені законами України „Про 
державну службу”, „Про запобігання  корупції”. 
 Протягом січня – лютого 2016 року забезпечено організацію проведення 
щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату та структурних 
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підрозділів районної державної адміністрації покладених на них обов’язків і 
завдань за підсумками роботи у 2015 році – 90 осіб.  
 На виконання статті 13 Закону України “Про державну службу” здійснено 
контроль щодо декларування доходів державних службовців районної 
державної адміністрації за 2015 рік.  
 Протягом 2016 року забезпечено організацію відряджень на курси 
підвищення кваліфікації: у Львівський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України –    2 осіб;   у Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників  органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, 
організацій - 72 особи: з них: посадових осіб місцевого самоврядування – 41 
особу, працівників апарату, структурних підрозділів районної державної 
адміністрації  – 31 особу.  Також підвищили кваліфікацію працівники апарату 
та структурних підрозділів районної державної адміністрації на одноденному 
тематичному семінарі «Практичні аспекти застосування антикорупційного 
законодавства», який проводився в районній державній адміністрації 9 грудня 
2016 року Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та 
організацій -  55 осіб.  
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007р. 
№1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» протягом березня-квітня 2016 року проведено                       
І тур Конкурсу серед керівників і спеціалістів структурних підрозділів районної 
державної адміністрації, в якому взяли участь 5 державних службовців.  
 Протягом 2016 року проводились навчання з працівниками апарату, 
керівниками структурних підрозділів та працівниками, які ведуть кадрову 
роботу в структурних підрозділах районної державної адміністрації щодо  
першочергових кроків по впровадженню Закону України «Про державну 
службу», упорядкування структури  районної державної адміністрації з 
урахуванням вимог щодо дотримання співвідношення посад категорії «Б» до 
штатної чисельності, присвоєння рангів державним службовцям в межах 
категорії «Б» посад державної служби, електронного декларування доходів 
державними службовцями,  проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби та інших питань, що стосуються роботи управління персоналом.  
 На даний час в апараті та структурних підрозділах районної державної 
адміністрації працює 17 випускників магістратури Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. Навчається у вищих 
навчальних закладах, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» - 7 осіб. 
 Протягом 2016 року підготовлено відповідні документи щодо 
представлення до нагородження державними нагородами України заслужених 
працівників району – 27 особам. 
 Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 
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року №246,  забезпечено організацію проведення конкурсу на зайняття 7 
вакантних посад державної служби  категорій «Б» та  «В». 
 Протягом 2016 року організовано проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1  Закону України «Про очищення влади» - 6 осіб. Проведено 
спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 
пов’язаних із виконанням функцій держави – 6 осіб. 
 Станом на 1 січня 2017 року в архівосховищах архівного відділу 
райдержадміністрації зберігається 253 фонди, що становить 29387 справ.   
 Архівним відділом у 2016 році виконано 2329 запитів соціально-
правового характеру, що на 518 більше в порівнянні з 2015 роком. Всі 
соціально-правові запити виконані вчасно. Судових позовів пред’явлених до 
архівного відділу протягом року не було.  
 Відділом прийнято на державне зберігання управлінської документації – 
397 одиниць, документів з особового складу – 885 одиниць. Проведена 
реставрацію, ремонт, оправлення, підшивку, картонування документів з 
паперовою основою у кількості 817 одиниць.  Удосконалено та перероблено 
описів управлінської документації 162 одиниці.  
 Відділом здійснюється контроль за станом ведення архівної справи в 
районі. 
 Протягом звітного періоду покращено матеріально-технічну базу 
архівного відділу (проведено ремонт у архівосховищі № 5 (35,9м2) та коридорі 
(6,5м2), придбано та замінено в коридорі вхідні двері на металопластикові та в 
робочій кімнаті вікно (вартість 9658,00 грн.). На суму 18750 грн. придбано 250 
архівних боксів та стелажі протяжністю 48 м. пог. на суму 3168,00 грн.). З 
метою посилення протипожежного захисту у архівосховищах відділу 
встановлено пожежну сигналізацію. Роботи проводилися за кошти, що 
надійшли за платні послуги архівного відділу. 
 Приділялася значна увага питанням конструктивної співпраці з районною 
радою. В роботі сесій районної ради, засіданнях президії та постійних комісій, 
підготовці проектів рішень беруть участь керівники відділів та управлінь 
райдержадміністрації. Голова районної ради та голова Асоціації сільських, 
селищних рад Коломийського району є членами колегії райдержадміністрації. 
 Засновано спільну відзнаку районної ради та районної державної 
адміністрації «За заслуги перед Коломийщиною». Налагоджена тісна співпраця 
виконавчого апарату районної ради та апарату райдержадміністрації. 
 Для голів та секретарів місцевих рад організовуються навчання, на які 
запрошуються фахівці по напрямках роботи, що стосуються місцевих рад та 
їхніх виконавчих комітетів, надається методична допомога - по питаннях 
ведення діловодства, підготовки та проведення сесій, юридична - по питаннях 
прийняття рішень. 
 Тісна співпраця та взаєморозуміння існує на всіх рівнях та є основою 
піднесення авторитету рад, зростання ефективності місцевого самоврядування. 
 З метою сприяння проведенню в районі та області децентралізації влади, 
системного аналізу наявних проблем, максимального врахування місцевих 
особливостей територій, донесення до населення об’єктивної інформації щодо 
актуальності та суті завдань державної політики  в робочому порядку надається 
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необхідна практична та методична допомога Печеніжинській, Матеївецькій, 
Нижньовербізькій та П’ядицькій об’єднаним територіальним громадам.  
 Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 03.08.2016 
року №346 «Питання здійснення районною державною адміністрацією 
контролю за здійснення органами місцевого самоврядування району 
делегованих повноважень органів виконавчої влади» у 2016 році проведено 
перевірки з питань виконання виконавчими комітетами Отинійської селищної 
ради,  Годи-Добровідської, Великоключівської, Підгайчиківської, Корницької 
сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади. Акти 
перевірок розглянуті на засіданнях сесій та виконавчих комітетів сільських, 
селищних рад. 
 Діяльність керівництва та структурних підрозділів райдержадміністрації 
спрямовувалась на забезпечення виконання пріоритетних завдань, визначених 
Стратегією розвитку області до 2020 року, стратегічними напрямками по 
району, Програмою  соціально-економічного та культурного розвитку 
Коломийського району на 2016 рік. Для оцінки повноти та якості реалізації 
програмних завдань і заходів на колегії райдержадміністрації постійно 
здійснювався розгляд актуальних питань усіх сфер життєдіяльності району. 
Райдержадміністрацією схвалено та районною радою затверджено 48 цільових 
програм різного спрямування.  У 2016 році на виконання заходів по 28 
програмах використано близько 5 млн.грн.  В 9 сільських та селищних радах 
району, які стали переможцями шостого обласного конкурсу, впроваджено 
проекти розвитку місцевого самоврядування, зокрема  проведено облаштування 
допоміжних приміщень в Замулинецькому НВК; ремонт ФАПів в селах Пилипи 
та Назірна; ремонт стадіону в селі Матеївці; заміну комп’ютерів в 
Струпківській загально-освітній школі;  ремонт доріг в селищі Отинія та селах 
Виноград, Коршів, Жукотин.  На впровадження даних проектів з обласного 
бюджету виділено 1,2 млн.грн., забезпечено стовідсоткове співфінансування з 
районного бюджету в сумі 434 тис.грн.  
 За результатами сьомого обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування переможцями визнано 10 сільських рад,  
зокрема: Великокам’янську (будівництво водопроводу); Воронську  (ремонт 
ФАПу); Воскресинцівську (ремонт меморіального комплексу); Пилипівську 
(впровадження енергозберігаючих заходів у ФАПі та ремонт сільських доріг); 
Черемхівську (облаштування сільського клубу); Ценявську (впровадження 
енергозберігаючих заходів у дошкільному навчальному закладі); Угорницьку 
(капремонт адмінбудинку); Турківську, Джурківську та Дебеславцівську 
(ремонт сільських доріг). Для реалізації вказаних проектів  на 2017 рік  в  
обласному бюджеті передбачено  2,2 млн.грн. Поруч з цим, Гвіздецька селищна 
рада зайняла ІІ місце в обласному конкурсі «Краща спортивна громада», 
Матеївецька сільська рада - ІІІ місце в конкурсі «Громада кращого довкілля». 
Грошова премія учасників обласних конкурсів  склала відповідно 150,0 та 100,0 
тис.грн. 
        Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність.  
       З метою покращення інвестиційної та туристичної привабливості району 
виготовлено презентаційні матеріали, придбано продукцію рекламного 
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характеру з символікою району. На виконання вказаних заходів з районного 
бюджету в 2016 році використано 80,0 тис.грн. 
 

 
 
 На даний час в районі наявні 3 вільні земельні ділянки промислового 
призначення, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації 
інвестиційних проектів, зокрема,  в  с.Семаківці (8,9 га), с.Загайпіль (38,2 га), 
селищі Отинія (21 га). 
 Спостерігається позитивна динаміка збільшення прямих іноземних 
інвестицій в економіку району. Їх обсяг станом на 1 жовтня  2016 року становив 
1957,3 тис.дол. США і збільшився порівняно з початком року на 46,2 тис.дол. 
США, або на 104,1 відсотка. Збільшення іноземного капіталу відбулось на двох 
підприємствах району - ТзОВ «М.Т.А.» (селище Отинія) та ТзОВ «Емза Дерево 
Україна» (с.Сопів), які займаються лісопильною та деревообробною діяльністю. 
 

 
 
 
 Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної    діяльності    
Коломийського   району  за 9 місяців  2016 року становили 1996,0 тис.дол. 
США, імпорту - 801,6 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами 
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залишається позитивним і складає 1194,4 тис.дол. США. Партнерами у 
зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 13 країн світу. Понад 85 
відсотків експортних відвантажень товарів були спрямовані до Польщі, Ізраїлю 
та Румунії. Основу експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти 
рослинного походження (насамперед зернові культури) та залишки і вiдходи 
харчової промисловості. Близько 80 відсотків обсягів імпорту району склали 
надходження з Німеччини та США, значна питома вага серед яких припадала 
на засоби наземного транспорту (крім залізничного) та механічні машини.  
 

 
  
       Район продовжує приймати активну участь в проектах міжнародної 
технічної допомоги. Зокрема, в рамках Швейцарсько-Українського проекту 
DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні» завершується реалізація 
проекту по будівництву мережі водопостачання в с.Велика Кам’янка (вартість 
проекту - 957,6 тис.грн.). Завершено реалізацію третьої  фази Проекту 
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН  «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», на  впровадження заходів якої з районного бюджету 
виділено  200,0 тис.грн.  Реалізовано наступні проекти: 
- «Впровадження енергозберігаючих заходів (капітальний ремонт) у 
Великоключівській ЗОШ І-ІІІ ст.» (загальна вартість проекту - 307,2 тис.грн);  
- «Інноваційні енергоефективні заходи по вуличному освітленню в 
с.Семаківці та с.Замулинці. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням 
світлодіодних світильників» (загальна вартість проекту – 314,2 тис.грн); 
- «Впровадження інноваційних технологій в системі енергопостачання в 
Спаському НВК із застосуванням альтернативних джерел енергії (енергії 
сонця)» (загальна вартість проекту – 402,2 тис.грн.).  
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- «Інноваційні енергоефективні заходи по вуличному освітленню в                  
с.Раківчик. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням світлодіодних 
світильників» (загальна вартість проекту - 368,7 тис.грн.). 
  У 2016 році розпочато роботу щодо реалізації проекту в сфері управління 
відходами з використанням сучасних технологій. Актуальність проекту 
зумовлена зростанням кількості відходів та відсутністю в регіоні підприємства, 
яке займалося б сміттєпереробною діяльністю. В листопаді звітного року 
проведено перемовини з канадською компанією, яка планує вкладення 
інвестицій в даний проект. Підписано відповідний меморандум, формується 
склад робочої групи з розробки конкретних заходів та координації 
впровадження завдань даного проекту на території району. 
 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.  
 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. 
     Промисловість та  підприємництво 
 Промисловий потенціал  району нараховує 20 підприємств  основного 
кола. За видами діяльності найбільшу питому вагу займає переробна 
промисловість (79 відсотків), з неї виробництво  харчових продуктів (56 
відсотків),  та добувна промисловість (18 відсотків). У 2016 році обсяг 
продукції (робіт, послуг), який реалізовано підприємствами району більший 
відносно аналогічного періоду 2015 року на 85 відсотків. В обсягах 
промислового виробництва району близько 45 відсотків склали обсяги 
ТОВ"АБО-МІКС", 24 відсотки - Підгайчиківського МПД  ДП "Укрспирт" та  20 
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відсотків - СПНГК "Дельта". Позитивну динаміку в промисловості забезпечили  
СПНГК  "Дельта", ПП  "Енергія ВВ", ТзОВ Терракота», ПП "М’ясний дім" 
тощо.  
 Серед основних видів продовольчої продукції, які у 2016 році виробляли 
підприємства району, є м’ясо та вироби з нього, хліб та хлібобулочні вироби, 
морожені фрукти та овочі, соки та екстракти, етиловий спирт, гранульовані 
комбікорми для свійських тварин та птиці; серед  непродовольчих - природній 
газ, керамічний кахель для печей та камінів, електричні проводи та кабелі, 
лісопродукція та пиломатеріали, вироби з дерева та металу.  
 Окрім підприємств основного кола, в районі 15 суб’єктів 
підприємницької діяльності-фізичних осіб займаються виробництвом 
продовольчих товарів. Поруч з цим, підприємцем Ключівським Б.П. 
підготовлено інвестиційний проект щодо створення нового виробництва – 
будівництва заводу по переробці молока в с.Раківчик, загальна вартість якого 
1,26 млн.дол. США. 
 У 2016 році складною залишалась ситуація на Підгайчиківському МПД, 
яке є одним із бюджетоутворюючих підприємств району. З метою недопущення 
нанесення збитків підприємству та державі в цілому, неодноразово 
направлялись звернення до керівництва ДП «Укрспирт» для вжиття заходів 
щодо забезпечення  безперебійної роботи заводу. В січні 2017 року відбулися 
кадрові зміни у складі керівництва підприємством, в лютому-березні очікується 
повне відновлення його господарської діяльності.  
 В стадії банкрутства знаходиться Коломийська філія ДП 
«Укрветсанзавод». З метою залучення інвесторів для проведення повної 
реконструкції заводу  в грудні 2016 року рішенням обласної ради схвалено 
звернення до Уряду України  щодо виділення філії у самостійне підприємство 
та внесення до переліку об’єктів державної власності, які підлягають 
приватизації  у 2017 році.          
 Для забезпечення  умов подальшої підтримки малого та середнього 
підприємництва, районною радою затверджено відповідну Програму. Кращі 
представники бізнесу з нагоди Дня підприємця відзначені грамотами голови 
райдержадміністрації та голови районної ради. В цілому, на обліку в районі 
перебуває 3664 суб’єкти підприємницької діяльності, з них 802 юридичні особи 
та 2862 фізичні особи.  Протягом 2016 року зареєстровано 7 юридичних осіб та 
229 фізичних осіб-підприємців,  припинили свою діяльність - 5 юридичних осіб 
та 317 фізичних осіб-підприємців.  Кількість працівників, зайнятих у 
середньому та малому підприємництві становить близько 6 тис.осіб.  Внесок у 
загальний обсяг реалізованої продукції  (товарів, послуг) малими 
підприємствами району складає  46 відсотків.    
 Станом на  01.01.2017 року в районі діє 6 власних регуляторних актів.  На 
виконання вимог діючого законодавства всі регуляторні акти, їх  відстеження  
висвітлюються в засобах масової інформації та розміщені на веб-сайті 
райдержадміністрації. 
 На території Коломийського району працює 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,  
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ринок  в  смт.Гвіздець,  ринок  ПП «Богатир» в с.Коршів. Обсяг обороту 
роздрібної торгівлі в районі у 2016 році збільшився відносно відповідного 
періоду минулого року на 4,2 відсотка.   
 В результаті впровадженої децентралізації фінансів в Україні в  2016 році 
значно покращився фінансовий стан місцевих бюджетів  Коломийського 
району.  
 За 2016 рік до загального фонду  місцевих бюджетів району надійшло 
власних та закріплених доходів у сумі 57949,4 тис. грн., що становить 111,6 
відс. до уточнених  планових  показників (або на  6018,8 тис.грн. більше).  
 Із 42 сільських та селищних бюджетів планові показники по доходах 
загального фонду не виконані  лише по П’ядицькому сільському бюджету на 
загальну суму 5,8 тис. гривень. Основною причиною невиконання  уточнених 
планових показників по зазначеному сільському бюджету є зміна місця 
реєстрації платника.  
 Темп зростання доходів місцевих бюджетів району загального фонду (без 
трансфертів) до січня-грудня 2015 року становить 157,6 відс. (6 місце в  
області, середньообласний –  150,2 відс.). 
 Основним бюджетоутворюючим платежем  місцевих бюджетів є податок 
на доходи фізичних осіб.  Надійшло цього податку за 2016 рік -  29362,4 тис. 
грн., при уточненому плані 27480,5 тис. грн., що складає 106,8 відс. до 
уточненого  плану. 
 Темп зростання податку на доходи фізичних осіб до 2015 року  становить  
160 відс., або мобілізовано  на  11005,7 тис. грн. більше (середньообласний –    
152,6 відс.,    6 місце в області). 
 Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів склали  11118,3 
тис. грн., що складає 193,8 відс. до уточнених планових показників.  
 У розрахунку на одиницю населення району надходження по податках та 
зборах до місцевих бюджетів району  за січень-грудень 2016 року склали  768,7 
грн., та зросли у порівнянні з минулим роком на 214,89 гривень.   
 Видаткова частина  загального та спеціального фонду виконана  на  99,3 
відсотка.  При плані, з урахуванням змін,  680959,1  тис. грн., касові видатки 
складають 676113,6 тис. гривень. Впродовж  року першочергово фінансувалися  
захищені видатки.  
 На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано  
231328,9  тис. грн., що становить 34,2  відс. загального обсягу видатків, на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12741,8  тис. грн. (1,9 відс.). 
 Упродовж 2016 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 енергоносії, відсутня. 
 Варто зазначити, що з метою недопущення кредиторської заборгованості 
на кінець року  по виплаті заробітної плати та  на виконання  вимог  частини  
четвертої статті 77 Бюджетного Кодексу України  впродовж року вживалися 
конкретні та дієві заходи, а саме: 
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- за рахунок  вільних залишків коштів, які склалися на початок року 
спрямовано на виплату заробітної плати – 1809,1 тис. грн. ( 20,8 відс.); 
- за рахунок спрямування коштів від перевиконання дохідної частини 
місцевих бюджетів спрямовано на зазначену ціль – 5320,9 тис. грн.                
(40,1 відс.); 
- за рахунок заходів щодо економного і раціонального використання 
бюджетних коштів  зекономлено –  16400,0 тис. грн.; 
-  за рахунок  тісної співпраці з керівництвом  міста Коломиї   залучено  з 
міського бюджету на виплату заробітної плати медичним працівникам  - 2400,0 
тис. гривень.  
 Станом на 01.01.2017 року зареєстрована в органах казначейської служби 
кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії, пільгового проїзду 
складає 78513,1тис. гривень (недопоступлення коштів з державного бюджету).   
  Будівництво та капітальні інвестиції. 
 З метою активізації індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення в районі успішно 
реалізовується  програма «Власний дім», за весь  час  дії якої  відкрито 
кредитну лінію 93 забудовникам на суму 4,9 млн.грн., введено в експлуатацію 
64 індивідуальних житлових будинки загальною площею 10,1 тис.кв.м, 
газифіковано 12 садиб. Впродовж 2016 року 4 громадянам. Фондом підтримки  
індивідуального житлового будівництва на селі Івано-Франківської 
облдержадміністрації  виділено  371,4 тис.грн.,  з них  з державного бюджету – 
54,7 тис.грн., обласного бюджету – 119,7 тис.грн., районного бюджету –  197,0 
тис.грн.  
           В звітному році активно проводилися будівельні роботи на поліклініці  в 
м.Коломиї. З бюджетів усіх рівнів надійшли та освоєні кошти в сумі 14,9 
млн.грн., в тому числі з районного бюджету - 223,0 тис.грн.  У 2017 році 
планується завершення запланованих на поліклініці робіт, зокрема, придбання 
та монтаж діагностичного обладнання. Орієнтований обсяг необхідного 
фінансування становить  84,5 млн.грн.   

 
 
 
         Також, у звітному році проведено  ремонт урологічного відділення 
Коломийської центральної районної лікарні (освоєно 800 тис.грн.), за бюджетні 
кошти придбано медичне обладнання на суму 330 тис.грн. Завершуються 
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ремонтно-будівельні роботи в отоларингологічному відділенні  Коломийської  
центральної районної лікарні  (освоєно 850 тис.грн.), приймальному відділенні 
Коломийської дитячої лікарні (360 тис.грн.) та психоневрологічному 
диспансері (200 тис.грн.).  
 

 
(приймальний покій Коломийської дитячої лікарні) 

          Для завершення добудови корпусу №2 (І-а черга на 300 учнів)  ЗОШ 
с.П’ядики Коломийського району в 2016 році виконано значний обсяг робіт, 
зокрема проведено кладку фронтонів, парапетів, вентиляційних каналів, 
виконано монтаж вікон та дверей, бетонні роботи, влаштовано перекриття 
тощо. З бюджетів усіх рівнів надійшло та освоєно 2,7 млн.грн., в тому числі з 
районного бюджету - 1,0 млн.грн.  
 Завершується будівництво очисних споруд та підвідного каналізаційного 
колектора в с.Коршів. На дані цілі з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2016 році  освоєно 178,9 тис.грн. 
 Завершено будівельні роботи по реконструкції приміщення будинку 
вчителя під дошкільний навчальний заклад в с.Великий Ключів, освоєно 1,15 
млн.грн. 
 Впродовж 2012-2016 років проводилися будівельно-монтажні та інші 
роботи з реконструкції приміщення котельні, придбання устаткування, меблів, 
інвентарю для дитячого навчального закладу на 36 дітей в с.Шепарівці. З усіх 
джерел фінансування за вказаний період використано 2,1 млн.грн. Дитячий 
садок запрацює в І кварталі 2017 року. 

 
  
 У 2016 році на умовах співфінансування у 6 населених пунктах району 
(с.Виноград, с.Мишин, с.Тростянка, с.Пилипи, с.Струпків, с.Королівка) 
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проведені  заходи щодо встановлення вуличного освітлення на загальну суму 
125,0 тис.грн. 
 За рахунок коштів, передбачених на ремонт доріг, філіями 
«Коломийський райавтодор» та Коломийська ДЕД у 2016 році виконано робіт 
на загальну суму 13,9 млн.грн. Ремонтні роботи автодоріг виконувалися в  28 
населених пунктах району.  На дорогах державного значення виконано робіт 
на загальну суму 285,9 млн.грн., в тому числі по напрямку автодороги Н-10 
«Стрий-Мамалига» – 262,0 млн.грн.,  автодороги   Р-24 «Татарів - Кам’янець – 
Подільський» -  5,1 млн.грн. 
  Енергоефективність та енергозбереження 
 Протягом 2016 року в бюджетних установах Коломийського району 
проведено ряд заходів щодо енергоефективності та енергозбереження. В 
окремих закладах освіти, зокрема у Воскресінцівській, Мишинській, 
Угорницькій школах та Пилипівському НВК газові котельні переведені на 
альтернативні види палива, сумарна їх потужність становить 38 відсотків до 
загальної потужності усіх котелень. Загалом, у звітному році  для  зміцнення 
матеріально-технічної бази навчальних закладів, а також для проведення 
заходів з ефективного використання енергоресурсів, використано 3,0 млн.грн.  
 Для зменшення витрат на енергоносії у відремонтованому урологічному 
відділенні Коломийської центральної районної лікарні  та 15 закладах культури 
проведено заміну вікон та дверей, встановлено енергозберігаючі лампи тощо, 
загалом виконано робіт відповідно на  суму 20,6 тис.грн. та  1,3 млн.грн. В 11 
сільських закладах охорони здоров’я проведено поточні ремонти та 
енергоефективні заходи на загальну суму 365,0 тис.грн. 
 Транспортне сполучення   
 З метою забезпечення вигідного транспортного сполучення  з усіма 
населеними пунктами району функціонують 62 приміські внутрішньорайонні 
автобусні маршрути, які обслуговують 35 суб'єктів підприємницької діяльності, 
з них 3- юридичні та 32 - фізичні особи. У 2016 році автомобільним 
транспортом перевезено пасажирів на 0,4 відсотка більше, ніж в минулому році, 
вантажів - на 32,4 відсотка. 
 Впродовж  звітного  періоду проведено 3 засідання районного комітету з 
проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 
15 приміських автобусних маршрутах загального користування. Питання 
пільгових перевезень є одним з найбільш гострих і актуальних на даний час. У 
зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом районного бюджету, кошти на 
компенсацію за пільговий проїзд у 2016 році не виділялися. Однак, з власної 
ініціативи та відповідно до рішення ради перевізників району залишаються 
забезпечені проїздом на безоплатній основі 8 категорій громадян, зокрема: 
інваліди І та ІІ групи по зору, інваліди І та ІІ групи загального захворювання та 
особи, які супроводжують інваліда І групи; діти-інваліди, діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклування, учасники антитерористичної операції та 
члени родин, загиблих учасників антитерористичної операції,  учасники 
бойових дій, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій.  
 Земельний фонд Коломийського району станом на 01.01.2017 року 
становить 102606,9 га, з яких  68065,9518 га займають сільськогосподарські 
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землі, 25844,5831 га – ліси та лісовкриті площі, 4932,4190 га – забудовані землі, 
під водою -  2375,7478 га та 1388,1983 га - інші землі. 
 Аграрний сектор відіграє особливу роль в соціально-економічному 
житті району, адже сільськогосподарське виробництво провадиться на всій 
його території. 
 З наявних 68,3 тис. га земель сільськогосподарського призначення, 45,7 
тис. га (67%) припадає на ріллю, 6,3 тис. га (10,3% ) займають сіножаті, 12,5 
тис. га (18,3%) – пасовища та 3,0 тис. га (4,4%) – багаторічні насадження.  
 В аграрному секторі району працюють 74 сільськогосподарських 
підприємства, з яких 48 – фермерські господарства. Найпотужнішими серед них  
є філія ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив», ТзОВ «Компанія «Агро-
Дует», ПСП «Оскар», ПП «Степан Мельничук»,  ФГ «Прометей»,  ТОВ  «АПФ 
«Левада». Ряд агроформувань активно працюють над залученням вітчизняних 
та іноземних інвестицій. Поруч з цим,  виробництвом сільськогосподарської 
продукції також займаються  30,3 тисячі особистих селянських господарств, які 
залишаються основним виробником сільськогосподарської продукції.  
 У  2016 році  сільськогосподарські  культури  у  всіх  категоріях  
господарств вирощували на площі  45,7 тис.га, з неї  у сільськогосподарських  
підприємствах - 21,2 тис.га. Площа, на якій вирощували зернові та зернобобові 
культури  склала  17,7 тис.га,  або 38,7 відсотка  до  площі  посіву;  технічні  
культури  -  11,2 тис.га,  або  24,5 відсотка.  
 Валовий збір зерна зернових та зернобобових культур всіма  категоріями 
господарств склав 90,9 тис.тонн при урожайності 51,3 ц/га, що більше на 15,3 
відсотка, ніж у 2015 році. 
 На проведення  комплексу сільськогосподарських  робіт  
сільськогосподарськими  підприємствами  використано 112 млн. грн.       
 Станом на 1січня 2017 року наявність поголів’я великої рогатої худоби по 
всіх  категоріях господарств району склала  14970 голів. 
 В районі працює чотирнадцять оперативно звітуючих 
сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом 
тваринницької продукції, а саме:  
- виробництвом молока та м'яса великої рогатої худоби: ПП «Степан 
Мельничук», ФГ «Прометей», ТзОВ «Прут-Генетик» і ТзОВ  «Покуття -Агро»; 
- виробництвом м'яса свиней: ПП «Степан Мельничук», ФГ «Прометей», ТзОВ 
«Коломиянафтозбут» 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» і 
ТзОВ «М'ясний дім», ФГ «Тирлич-К»; 
- виробництвом яєць –  ТзОВ «Компанія Ольштен»;  
- виробництвом меду: ПП «Степан Мельничук», ПСП «Нова ера-2000», ФГ 
«Прометей» і ФГ «Бджілка». 
  В агроформуваннях району народилося 689 телят; надоєно 2452 тонни 
молока, що на 81 тонну більше, ніж в 2015 році. В середньому по району 
отримано по 89 телят на 100 корів, що на 16 голів  більше попереднього  року. 
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  Належна увага приділяється розвитку тваринницької галузі населенням. У 
2016 році у 103 дворах утримувалося по 3 і більше корів. Працює 12 пунктів 
штучного осіменіння худоби, з них: 4 – в агроформуваннях та 8 – у населення.   
 Заготівлею молока від населення у районі  займаються  два підприємці, 
які мають укладені  договори із молокоздавачами населених пунктів і своїм 
автотраспортом доставляють на молокопереробні підприємства. Крім того, в 
районі функціонує 11 пунктів та 15 естакад по заготівлі молока у населення, 7 з 
яких обладнано холодильними установками.  
 За 2016 року від господарств населення району заготовлено і продано    
2065 тонн молока на молокопереробні підприємства: ТДВ «Івано-Франківський 
міськмолокозавод», ПАТ «Городенківський сирзавод», ПП «АЛЬМАВІТА» 
філія «Тлумач-молоко» і ТОВ «Богородчанський молокозавод». 
   Для зберігання картоплі, овочів та фруктів у районі функціонують 4 
овоче- та 5 картоплесховищ, загальною ємкістю відповідно 2,9 тис.тонн та 3,2 
тис.тонни. Для зберігання плодів наявні 2 фруктосховища на 1,3 тис. тонни.  8 
сільськогосподарськими обслуговуючими  кооперативами за 2016 рік 
реалізовано 85 тонн плодоовочевої продукції та отримано 474 тис. грн. від її 
реалізації. Також в районі працюють: 14 м’ясопереробних цехів, 7 пекарень, 3 
млини та підприємство по виробництву комбікормів ТзОВ «АБО-МІКС».  
 З метою охорони навколишнього природного середовища у 2016 році 
проведено: 
- очистку від мулу каналів та водоприймача  р.Вільховець на території 
Ценявської сільської ради; 
- поточний ремонт водогінної  мережі на території ФГ "Прометей"  та   ПП 
"Степан Мельничук"; 
- очищення водойми для використання води в технічних цілях в с.Корнич; 
- розчистку та поглиблення русла р.Цуцилинок на території Дебеславцівської 
сільської ради; 
- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану р.Вільховець в с.Матеївці; 
- проводилися роботи щодо будівництва очисних споруд та підвідного 
каналізаційного колектора в с. Коршів. 
 В 2016 році у Коломийському районі  зареєстровано 3101 земельну 
ділянку  та надано 2434 витяги з державного земельного кадастру. 
Встановлено межі усіх 83 населених пунктів району.  
 Для реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень у 
сфері раціонального використання земель, створення необхідної основи для 
формування фінансово – економічної бази за рахунок впровадження плати за 
землю проведена нормативно грошова оцінка по 50 сільських радах (83 
населених пунктах) .  
 Постійно ведеться робота щодо оформлення та видачі учасникам АТО 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки. Управлінням 
Держгеокадастру у Коломийському районі зібрано інформацію щодо 
можливості надання земельних ділянок учасникам та членам родин загиблих 
учасників антитерористичної операції, а також запропоновані масиви для 
учасників антитерористичної операції на загальну площу – 257,7061 га, зокрема 
органами місцевого самоврядування району площею.  
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 До органів місцевого самоврядування із заявами на отримання земельних 
ділянок по Коломийському району звернулися 245 осіб.  
 Надано 172 дозволи на розроблення проектів землеустрою учасникам 
АТО. 
 У власність учасникам АТО по Коломийському району передано 65 
ділянок загальною площею 10,2327 га (по с. Угорники – 6 площею 1,0104 га). 
Роботи щодо вирішення питань надання земельних ділянок учасникам АТО 
тривають. 
 На виконання  Програми зайнятості населення Коломийського району 
протягом  звітного періоду центром зайнятості проводилась відповідна  робота 
щодо сприяння  зайнятості  населення, яка спрямована  на працевлаштування 
незайнятих громадян, зокрема, соціально незахищених громадян, що не можуть 
на рівні конкурувати на ринку праці.  
  Чисельність незайнятих громадян,  що звернулася за послугами до 
центру зайнятості з початку 2016 року складає  12 894 особи. Станом на 
31.12.2016 року перебували на обліку в центрі зайнятості  1 037  безробітних 
громадян, в т.ч. 472  мешканці  району. Рівень зареєстрованого безробіття, на 
31.12.2016 року, по  Коломийському району  становить  0,78%. З числа осіб, 
що звернулися до центру зайнятості,  працевлаштовано  4 853  особи. 
  Впродовж 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 у звітному періоді   91 роботодавець 
створив  132 нових робочих  місця  для безробітних  осіб та  скористалися 
компенсацією витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування. 
 Центром зайнятості активізована системна інформаційно-роз’яснювальна 
робота з роботодавцями, що 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 у 2016 році спеціалістами 
служби  зайнятості проведено ряд заходів: 45 семінарів, 1 конференція, 5 
круглих столів, 48 міні-ярмарок вакансій, 3 ярмарки  вакансій. 
 В результаті проведеної роботи з роботодавцями із забезпечення повноти 
й оперативності  поновлення  даних про наявність вільних  робочих місць і 
вакантних посад, станом на  31.12.2016 року, зареєстровано  4892 вакансії. 
Рівень укомплектування вакансій становить 99,10% (загальний). 
 Протягом звітного періоду послугами центру зайнятості скористались 
201 особа з інвалідністю, з них працевлаштовано 65 осіб. Проходили 
професійне навчання 18 осіб,  працевлаштовано шляхом виплати допомоги по 
безробіттю одноразово – 2 особи.   
 Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру займає 
одне з провідних місць у заходах активної політики зайнятості.  
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 Впродовж   2016 року  залучено до виконання громадських та інших робіт 
тимчасового характеру  745 осіб із числа  незайнятих громадян та укладено 37 
договорів  на паритетних умовах. 
 З метою соціального захисту, підвищення конкурентоспроможності 
незайнятого населення, враховуючи потребу в кадрах протягом 2016 року за 
направленнями служби зайнятості 834 особи проходили професійну підготовку, 
перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування.  
 За січень-грудень 2016 року працевлаштовано 788 осіб, які проходили 
професійне навчання, або 99,0% від числа безробітних, які пройшли 
професійне навчання.  
 З метою активізації незайнятих громадян до зайнятості власною справою  
протягом 2016 року центром зайнятості організовано 30 семінарів з питань  
малого бізнесу, підприємництва та самозайнятості, в яких взяли участь 224 
особи.   
 Державна служба зайнятості перебуває на етапі модернізації і змін. Серед 
інноваційних проектів – створення на базі Коломийського центру зайнятості 
консалтингового центру, діяльність якого спрямована на надання комплексної 
допомоги підприємцям-початківцям із числа колишніх безробітних щодо 
ведення бізнесу.  
 В 2016 році Івано-Франківською службою зайнятості запроваджено нові 
форми профорієнтації учнівської молоді. Коломийським міськрайонним 
центром зайнятості  20 травня  2016 року на площі перед музеєм «Писанка» 
проведено Інтерактивний профорієнтаційний дитячий захід «Містечко 
професіоналів», де було представлено роботодавцями на вибір учням 25 
професій/спеціальностей. 14 червня 2016 року в приміщенні МПК «Народний 
дім» проведено Інтерактивний профорієнтаційний дитячий захід «Писанкове 
містечко професіоналів», де роботодавці ознайомили учнів з понад 37 
професіями/спеціальностями. 
 Центр зайнятості співпрацює з Відокремленим підрозділом ГО 
«Всеукраїнське об’єднання українців Донбасу і Криму в місті Коломия» 
(голова О.П.Золотарьова) на предмет надання соціальної допомоги, що входить 
до компетенції служби зайнятості.  
 За сприяння державної служби зайнятості учасники АТО та члени сімей 
учасників АТО отримують гарантований шанс працевлаштуватися і 
самореалізуватися. Працевлаштування учасників АТО  та  членів сімей 
учасників АТО в цих умовах залишається надзвичайно актуальним. 
 На особливому контролі – питання надання соціальних послуг  
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО. Станом на 
31.12.2016 року на обліку в центрі зайнятості  перебували  113 демобілізованих 
військовослужбовців, які брали участь в АТО (з них 71% з району),  57 осіб  
працевлаштовані (25 осіб проходили професійне навчання), з них 12 осіб 
шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово.  

З метою забезпечення сприяння зайнятості та соціального захисту 
населення від безробіття фахівцями центру зайнятості проводились виїзні 
прийоми в Печеніжинській  об’єднаній територіальній громаді, де основним 
завданням є проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 
впровадження певних норм законодавства про працю і зайнятість, державне 
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соціальне страхування на випадок безробіття, організацію громадських робіт та 
задоволення потреб у робочій силі при виконанні певних видів робіт, які 
потребують працівників для виконання робіт тимчасового характеру, про  
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації безробітних з 
урахуванням поточної та перспективної потреби роботодавців у навчальних 
закладах, так і безпосередньо на виробництві, стимулювання діяльності 
роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць шляхом 
щомісячної компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. За 2016 рік спеціалістами центру зайнятості проведено 
32 виїзних прийоми , проведено 7 семінарів для роботодавців, в тому числі для 
новостворених, також заключаються договори на громадські роботи, що 
дозволяє зекономити кошти та направити на розвиток інфраструктури громади. 
Фахівцем центру зайнятості виготовлений паспорт про діяльність 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

Фахівцями центру зайнятості проводиться профорієнтаційна робота з 
старшокласниками та випускниками загальноосвітніх шкіл об’єднаної 
територіальної громади з питань  професійної орієнтації на вибір майбутньої 
професії. В Печеніжинську об’єднану територіальну громаду входить село 
Слобода, в якому знаходиться ЛОК “Прикарпатські зорі». На базі табору 
протягом  літа  проведено 4 профорієнтаційних заходи для  учнівської молоді, в 
яких взяло участь 185 осіб. Протягом 2016 року проведено 11 
профорієнтаційних уроків в загальноосвітніх школах, в яких взяли участь 126 
учнів. Школярі, що навчаються в ЗОШ цієї територіальної об’єднаної громади 
взяли участь в інтерактивних  заходах  “Містечко професій», які проводились в 
травні та червні 2016 року. 

Також з метою забезпечення належної державної політики зайнятості з 
урахуванням засад децентралізації влади, центром зайнятості внесено 
пропозиції щодо доповнення до Програми зайнятості населення Коломийського 
району на період до 2017 року про залучення коштів міжнародних та 
національних проектів щодо підтримки у сфері децентралізації влади з метою 
розвитку інфраструктури та створення нових робочих місць у об’єднаних 
територіальних громадах, стимулювання заінтересованості роботодавців у 
сприянні працевлаштуванню   зареєстрованих безробітних з числа ВПО шляхом 
компенсації витрат на оплату праці, транспортних витрат, витрат на переїзд, 
сприяння у працевлаштуванню учасникам бойових дій шляхом компенсації 
єдиного внеску роботодавцям   та сприяння учасникам АТО до самозайнятості 
шляхом надання одноразовї виплати допомоги по безробіттю.        

З метою підвищення ефективності працевлаштування клієнтів служби 
зайнятості  та можливості сучасного  інформаційного просування 
самопрезентацій  Коломийський міськрайонний  центр зайнятості  розпочав 
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 4 
кварталу 2016 року  подано на канали  та розміщено за згодою роботодавців 2 – 
відеовакансії, 3 -  відеорев’ю, 6 - відеорезюме. 
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Коломийський міськрайонний центр зайнятості  тісно співпрацює з 
органами влади – відділами та управліннями Коломийської 
райдержадміністрації, районною радою.  

Організаційні заходи, які проводились в  центрі зайнятості протягом 
звітного періоду,   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 конкурентноздатністю на ринку праці.  

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, 
зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях району на початок  2016 
року становила 2482 грн., за 9 місяців - 2996 грн., або збільшилась на 20,7 
відсотка. Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно-активних 
підприємствах району відсутня. По підприємству-банкрут ВАТ 
“Печеніжинський меблевий комбінат» борг із заробітної плати впродовж року 
не змінювався і складав на початок цього року 94 тис.грн., або 1,7 відсотка до 
суми невиплаченої заробітної плати по області, але в січні – погашений 
повністю. 

В управлінні праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації в базу даних до Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги, станом на 01.01.2017 року, внесено 
22568 осіб пільгових категорій громадян, в тому числі: 

- 151 інвалід війни; 
- 625 учасників бойових дій; 
- 1911 учасників війни; 
- 313 сімей загиблого (померлого) ветерана війни; 
- 206 реабілітованих; 
- 212 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- 61 інвалід армії; 
- 1 особу з особливими трудовими заслугами; 
- 691  сільський педагог на пенсії; 
- 32 сільських працівників бібліотеки на пенсії; 
- 221 сільських медиків на пенсії;  
- 5 працівників культури на пенсії; 
- 114 працівників військової служби, органів внутрішніх справ та  
       виконавчих органів; 
- 10 учасників бойових дій ОУН-УПА; 
- 2 родини загиблих ветеранів ОУН-УПА; 
- 3192  інвалідів загального захворювання, в тому числі 208 інвалідів по 

зору; 
- 15177 пенсіонерів за віком; 
- 1131 багатодітна сім'я; 
- 2407 дітей з багатодітних сімей; 
- 8583 дітей війни;  
- 2219 ветеранів праці. 
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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 22364,4 тис.грн., з них:  

- з державного бюджету - 21883,2 тис. грн.; 
- з місцевого бюджету - 481,2 тис. грн. 
Надано пільг жителям Печеніжинської об'єднаної територіальної громади 

на суму 68,2 тис.грн.    
За рахунок коштів обласного бюджету проведено додаткову виплату 11 

учасникам бойових дій ОУН-УПА на суму 43,5 тис.грн. та 3 членам сімей 
загиблих в Афганістані на суму 18,0 тис.грн.  

У  2016 році  різні види державних соціальних виплат отримали 11771 
сім’я на суму 172,9 млн.грн., в т.ч. 1628 малозабезпечених сімей на суму 57,3 
млн.грн., інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів 1216 сімей на суму  21,4 
млн.грн. 

Соціальними інспекторами управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації обстежено  853 сім'ї та складено акти 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 7 порушень на суму – 36,1 тис.грн. На даний час 
повернуто – 22,8 тис.грн.   

Впродовж  2016 року 2217 осіб отримувало компенсаційну виплату по 
догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років на суму  649,7 
тис.грн.  

В управлінні праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації, станом на 01.01.2017 року, на обліку перебуває 6 сімей, 
які отримують соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Грошове забезпечення батькам–вихователям і 
прийомним батькам  виплачено в сумі 179,0 тис. грн. 

Протягом  2016 року субсидію для відшкодування витрат на оплату 
житлово–комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива призначено 17701 сім’ї на суму 161,2 млн. грн. 

На компенсаційні виплати громадянам, які потерпіли внаслідок аварії на 
ЧАЕС у 2016 році профінансовано з державного бюджету кошти в сумі 424,3 
тис. грн., в тому числі: 

- на харчування – 341,1 тис.грн.; 
- компенсацію за шкоду заподіяну здоров'ю – 14,1 тис.грн.; 
- стипендію і відпустки – 6,4 тис.грн.; 
- путівки – 62,7 тис.грн. 
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації перебуває 11 осіб із шести сімей військовослужбовців 
(військовозобов’язаних, резервістів), які загинули в ході проведення 
антитерористичної операції в східних областях України. Всі сім’ї загиблих 
користуються пільгами (50% знижка на комунальні платежі та 50% знижка 
абонементної плати за користування квартирним телефоном) відповідно до 
Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.  
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Згідно рішення сесії Коломийської районної ради від 24.12.2015р.№21-
1\15 сім'ям поранених осіб, які брали участь в антитерористичній операції в 
східних областях України, надавалися пільги в оплаті за житлово-комунальні 
послуги, електроенергію, газ, паливо, зв'язок в розмірі 50 відсотків. Станом на 
01.01.2017 року  на обліку перебувають 38 осіб, які поранені під час проведення 
антитерористичної операції, з них:  7 інвалідів війни та 29 учасників бойових 
дій. 

При управлінні праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації працює структурний підрозділ, який веде повний 
супровід учасників АТО та забезпечує взаємодію з керівником Центру 
допомоги учасникам антитерористичної операції та 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 2016 року надано одноразову грошову 
допомогу 857 жителям району на суму 796,7 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 в антитерористичній 
операції в районах її проведення, затвердженої рішеннням районної ради від 
09.11.2014 року №619-ХХХ\14 (із змінами), відповідно до п.3.16 виплачено 
одноразову грошову допомогу з районного бюджету: 

- 239 учасникам антитерористичної операції – 210300 грн.; 
- 17 членам сімей загиблих учасників антитерористичної операціїї та 

членам сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту з 21 
листопада 2013р. по 21 лютого 2014р. – 69000 грн. 

Відповідно до районної Програми виділено грошову допомогу на 
поховання в сумі: 

- 5000 грн. сестрі померлого учасника АТО Мочернюка В.І. з с. 
П’ядики; 

- 5000 грн. дружині померлого учасника АТО Ковальського М.В. з с. 
Ворона. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  - спеціальний заклад, 
що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають 
у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

Загальна кількість сімей, які перебувають в складних життєвих 
обставинах і знаходяться на обліку в Центрі – 1012. 

Здійснено соціальний супровід 273 сімей, які потрапили  у складні 
життєві обставини, в яких виховується 746 дітей, 110 сімей знято з соціального 
супроводу з позитивним результатом. 

Здійснювалось соціальне супроводження 6-ти прийомних сімей,                  
в яких виховуються 6 прийомних дітей. 
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Охоплено соціальним супроводом 35 сімей учасників антитерористичної 
операції та 4 сім’ї внутрішньо переміщених осіб. 

Загальна кількість наданих послуг – 6701. 
Загальна кількість сімей, яким здійснено оцінку потреб – 2321. 
 Кількість проведених перевірок цільового використання коштів допомоги 

отриманої при народженні дитини за 2016 рік – 171. 
Протягом звітного періоду до Коломийського районного центру 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді надійшло 59 звернень від сімей, 
яким було надано індивідуальні соціальні послуги. 

 Протягом 2016 року працівниками центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді проведено ряд заходів для молоді профілактичного та 
інформаційного характеру.  

Організовано екскурсію для дітей з інвалідністю у льодове містечко в  с. 
Спас та с. Нижній Вербіж. 

У школах району проведено відеолекторій «Правда про наркотики», 
тренінг «Що треба знати, щоб не постраждати від торгівлі людьми», 
профілактичні бесіди: «Що ми знаємо про ВІЛ-СНІД», «ВІЛ-СНІД зовсім не 
круто», «ВІЛ-СНІД – проблема сьогодення».  

Профілактичні лекції на тему «Твій вибір в твоїх руках», патріотично-
виховні лекції «З Україною в серці» та відеолекторій «Україно, я твоїм ім’ям 
радію і сумую іменем твоїм!» 

У Коломийському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді систематично проводяться заняття «Школи життя».  

У рамках акції «Допоможи пораненому герою» спеціалістами Центру 
ініційовано проведення аукціону дитячих робіт, виготовлених дітьми на 
щотижневих заняттях у «Школі життя», зібрано кошти для трьох 
важкопоранених солдатів Коломийщини. 

13-15 квітня проведена районна толока для облагородження території 
госпіталю для учасників АТО, були залучені волонтери Центру та особи, які 
відбувають покарання не пов’язані з позбавленням волі і знаходяться на обліку 
в кримінально - виконавчій інспекції. 

У рамках «Тижня сім’ї» 11.05.2016 року Коломийським центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено круглий стіл «Щаслива 
сім’я-це турботливі батьки». 

Проведено районний фестиваль творчості для дітей з особливими 
потребами “Повір у себе”. 

До Дня захисту дітей, 1 червня 2016 року, на Вічевому майдані 
організовано містечко дитячих мрій для дітей із сімей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, дітей учасників АТО, дітей із багатодітних 
сімей та обдарованих дітей району.  

21.06.2016 р. в Коломийському центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді проведено гру – квест, присвячену Дню батька.  

В літній період проведено ряд профілактичних заходів для дітей, що 
відпочивали в ЛОК «Прикарпатські зорі». Організовано різноманітні тренінги 
та лекції:  спортивно-козацьке свято «Козацькі забави», творчий конкурс на 
тему: «Якби я був Президентом».  
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Організовуються конкурси соціальної реклами «Наше майбутнє без 
шкідливих звичок» та «Правильний вибір». 

Районне свято «З мрією в серці» для молодих, обдарованих інвалідів. 
Проведено виставку їх робіт, організовано концертну програму та солодкий 
стіл. 

До Всесвітнього тижня права Коломийським районним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено ряд заходів. 

Протягом 2016 року Коломийським районним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді проводилась робота з учасниками АТО. На 
обліку Центру перебуває: 

· Мобілізованих - 400 чол. (за даними ОМВК – 368 чол.) 
· Демобілізованих – 276 чол. 
· Поранених – 38 чол. 
· Сім’ї загиблих – 6 сімей (11 осіб)  
· Померлих -  3 особи 
· Інваліди війни – 12 чол.  
· Учасники бойових дій  - 372 чол.  
· Сільські та селищні ради надали грошову допомогу учасникам АТО 

у сумі 146 200 грн. 
· На квартирному обліку перебувають 16 осіб (з них 2 інваліди 

війни). 
· 162 дитини учасників АТО харчуються безкоштовно (для цього з 

районного бюджету виділено 375 000 грн.) 
· Відпочили  та оздоровились - 123 дитини  (27 - в стаціонарних 

таборах, 96 - при загальноосвітніхних закладах). 
· У Комунальному закладі «Івано-Франківський обласний госпіталь 

ветеранів війни» - було оздоровлено 79 осіб ( учасників АТО та майданівців). 
· 17 учасників бойових дій здійснили зубопротезування на суму 

50000 грн. 
· В ЦРЛ  пролікувалось  26 осіб на суму 10 325,99 грн.  
· Санаторно-курортні путівки надано – 9 учасникам АТО та 2 

членам сімей загиблих, хоча потребуючих на обліку було 46).   
· Психологічну реабілітацію отримали 7 потребуючих учасники 

бойових дій. 
· 8 учасників АТО пройшли курси водіїв (вартість навчання 39 154 

грн. – з державного бюджету). 
Проінспектовано Центром – 320 сімей, під соціальним супроводом  

Центру перебувало – 35 сімей. 
У 2016-2017 н.р. в Коломийському районі функціонує 49 загальноосвітніх 

навчальних закладів (8555 учнів), в т.ч. 10 навчально-виховних комплексів, 23 
дошкільних навчальних заклади (1765 дітей), 9 дошкільних підрозділів НВК 
(343 дітей) та 4 позашкільних навчальних заклади (2367 учнів). 

У загальноосвітніх навчальних закладах району організовано 
індивідуальне навчання 37 хворим дітям. 
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Вперше, у 2016 році, в районі організоване інклюзивне навчання для 5 
учнів. 

З позитивних практик щодо організації навчально-виховного процесу, як і 
в попередні роки, у 2016 році відбулася реорганізація двох загальноосвітніх 
навчальних закладів  Коломийського району у навчально-виховні комплекси, 
зокрема,  Великокам’янську ЗОШ I-III ступенів та Великокам’янський ДНЗ 
«Берізка» - у Великокам’янський НВК «ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ», 
Старогвіздецьку ЗОШ I-II ступенів та Старогвіздецький ДНЗ «Пролісок» – у 
Старогвіздецький НВК  «ЗОШ I-II ступенів – ДНЗ». 

З 5 вересня 2016 року у загальноосвітніх  школах  та навчально-виховних 
комплексах  організовано гаряче  харчування для  учнів та дітей: 

-    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); 

- дітей, 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.  

В районі забезпечено підвіз 657 учнів до місць їхнього навчання та 
додому, а також 41 педагогічного працівника, який цього потребує. Підвіз 
забезпечується 9 шкільними автобусами та приватними перевізниками згідно 
укладених угод.   

Відповідно до Положення про призначення стипендії голови 
Коломийської районної ради та голови Коломийської райдержадміністрації 
обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних 
змагань за високий рівень навчальних досягнень і особливі успіхи у навчанні у 
2016 році призначено щомісячні грошові стипендії (24 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. 

25 закладів оздоровлення та відпочинку, котрі працювали у 2016 році в 
Коломийському районі, в тому числі позаміський дитячий заклад оздоровлення 



 27

ЛОК «Прикарпатські зорі» с. Слобода Коломийського району, 21 - пришкільна 
відпочинкова  зміна, 1 – спортивний табір, 1 - мовний табір, 1 – наметове 
містечко, забезпечили охоплення оздоровленням та відпочинком на території 
району 1504 дітям. 

Фінансове забезпечення оздоровчої та відпочинкової кампанії 2016 року 
склало 605 616 грн., із них кошти районного бюджету – 505,6 тис. грн., кошти 
батьків та меценатів – 100 тис.грн. 

Мережа закладів культури Коломийського району станом на 01.01.2016р. 
налічувала: 65 клубних закладів (14 Будинків культури, 16 Народних домів, 34 
клуби, 1 – центр культосвітньої роботи і народної творчості; 66 бібліотек-філій, 
5 шкіл естетичного виховання,  29 «народних» колективів,  з них: 2 «зразкові», 
2 муніципальні оркестри: оркестр народних інструментів «Гуцулія» та оркестр 
духових інструментів «Сурми Покуття».         

 Впродовж 2016 року проведено: 43 заходи  районного рівня, в яких взяли 
участь 102 аматорські колективи; 18 аматорських колективів взяли участь в                     
30 обласних всеукраїнських та міжнародних заходах, слід відзначити наступні:  

- ХІV Міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль 
«Коломийка - 2016» в с. Королівка, присвячений 160-ій річниці з дня 
народження   Івана Франка, в якому взяли участь 24 мистецькі колективи; 
фольклорно-музичні подвір’я представили 16 сіл Коломийщини, 36 майстрів 
декоративно-ужиткового мистецтва; встановлено Рекорд України масового 
виконання «коломийки» у співі і танці (2507 чоловік); 

- V регіональний фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний 
Спас», присвячений 25-ій річниці Незалежності України, за участю 7 народних 
аматорських колективів та 29 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. 
Серед фестивальних дійств - «жива презентація»  книги «Автентичні страви 
Коломийщини»; встановлено рекорди Карпатського регіону: на одночасне 
приготування автентичних страв в найбільшій кількості (140л);  на 
«Найдовший  вбраний  струцень» (понад 8 м); проведено флешмоб  «Пам’ятай, 
що ти українець» (понад 230 учасників). Спеціальний гість фестивалю-
кулінарний експерт Ігор Місевич провів майстер-клас з приготування борщу; 

- XXIII Міжнародний гуцульський фестиваль та ХVІ фестиваль-
ярмарок «Гуцульська бринза» в м. Рахів Закарпатської області, за участю 
колективів району, які посіли 6 призових місць; важливою подією стала 
передача Коломийщині фестивальної естафети;  

- участь в  ІІІ Надбалтійському фестивалі духових оркестрів Гнєвіно-
2016 та  Х Кашубському огляді духових оркестрів (Республіка Польща) 
муніципального оркестру духових інструментів «Сурми Покуття» відділу 
культури.  

Здійснено 25 виїздів аматорськими колективами з концертними 
програмами в геріатричні будинки м. Коломиї, с. Коршів, територіальний центр 
с. Ковалівка, виправну колонію №41, УТОС м. Коломиї.  

Впродовж року проведено 12  мистецьких акцій «Подарунок рідному 
місту» на площі перед музеєм Писанкового розпису. Аматори  району 
виступили з 2 концертними програмами для бійців 10-ї гірсько-штурмової 
бригади в м. Коломия. 
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6 аматорських колективів впродовж року підтвердили звання «народний». 
В  регіональному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних 

закладів у сільській місцевості Народний дім с. Мишин посів ІІІ місце.    
Коломийською централізованою бібліотечною системою впродовж                  

2016 року проведено: обласний семінар для завідуючих відділами краєзнавства 
бібліотек Івано-Франківської області;  6 зустрічей: з місцевими поетами 
І.Війтенком, Ю. Долінською, М. Гаєвим; з учасниками відокремленого 
підрозділу громадської організації «Українці Донбасу і Криму»; з 
представником сектору молодіжної превенції міськрайонного відділу УМВС 
спільно з працівниками центральної районної бібліотеки в рамках 
Всеукраїнського тижня права; з воїнами АТО; 3 презентації: книг серії 
«Бібліотека Коломийщини: «Спаська давнина» і «Залюблений  у «Сьомий 
континент»; книги Оксани Кузів «Назови мене своєю»; альманаху «Поетична 
енциклопедія: Герої Майдану»; майстер-клас по виготовленню дідухів з 
майстринею Марією Попелюк. 

Всього за рік  – 445 тематичних, історичних інформаційних годин, годин 
скорботи, милосердя, народознавства. За 2016 рік надійшло 882 книг на суму 
45430,42 грн.; придбано літературу для бібліотек району на суму 23,435 тис. 
грн. (кошти районного бюджету). 

Впродовж  2016 року в районі діяло 5 шкіл естетичного виховання: 
2015-2016 навчальний рік: з контингентом 430 учнів на державній формі 
замовлення, 110 дітей – на госпрозрахункових засадах; у 2016-2017 навчальний 
рік - з контингентом 450 учнів на державній формі замовлення, 77 дітей – 
навчаються на госпрозрахункових засадах. За 2016 рік  призові місця у 
фестивалях, конкурсах різних рівнів здобули 21 учень.   

З метою зміцнення матеріально-технічної бази впродовж 2016 року: 
замінено вікна (23 шт.) та двері (7 шт.) на енергозберігаючі в 7 закладах 
культури; перекрито 1 дах, проведено поточний ремонт даху в 3 закладах 
культури; в 7 закладах культури проведено поточні ремонти; проведено 
капітальний ремонт 1 закладу; придбано озвучувальну апаратуру, крісла та 
комп’ютерну техніку для 15 закладів культури. Всього на суму 1 242 694 грн. 

Коломийська центральна районна лікарня надає вторинну 
висококваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу 160,3 тис.  населення 
м. Коломиї та Коломийському району (з них 60,1 тис. – жителі м. Коломиї, 
100,2 тис.  – жителі Коломийського району), в тому числі дітей - 32,4 тис. (з 
них - 10.9 тис. жителі м. Коломиї, 21,5 тис.  – жителі Коломийського району). 

- Стаціонарну медичну допомогу надають 5 стаціонарних медичних 
закладів потужністю 730 ліжок (46,2 ліжка на 10 тис. населення), а саме: 
стаціонар  ЦРЛ на  445 ліжок, стаціонар дитячої лікарні на  85 ліжок, пологовий 
будинок на 110 ліжок, Отинійська РЛ №1  на 70 ліжок,  Гвіздець РЛ №2  на 20  
ліжок; 

 - Амбулаторну: 6 амбулаторно-поліклінічних медичних закладів                  
потужністю 1500 відвідувань за зміну, а саме:  поліклініка ЦРЛ на 800 
відвідувань за зміну, поліклініка дитячої лікарні на 300 відвідувань за зміну, 
стоматполіклініка на 200 відвідувань за зміну, поліклініка Отинійської РЛ 
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№1 на 100 відвідувань за зміну, Гвіздецької РЛ №2 на 75 відвідувань за зміну  
та Печеніжинська міська поліклініка на 25 відвідувань за зміну . 

Протягом 2016 року  скорочено по Коломийській ЦРЛ всього  75  
стаціонарних ліжок, в т. ч. по Отинійській РЛ №1 – 5 ліжок. Штатна 
чисельність всіх працівників Коломийської ЦРЛ, станом на 01.01.2017 року, 
становить 1780,0 шт. од., в т.ч. Отинійська РЛ №1 133,5 шт.од. Протягом року 
2016 року всього скорочено 138,25 шт.од., в т.ч. по Отинійській РЛ №1 – 17,5 
шт.од. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення: 
Кошторис на 2016 рік по медичних установах Коломийського району 

затверджено в сумі 61,3 млн.грн., фактичні видатки із врахуванням додаткової 
субвенції та дотацій склали 79,7 млн.грн. 

Вартість виділених коштів на медикаменти на 1 ліжко/день склала 13,09 
грн. 

Вартість виділених коштів на продукти харчування на 1 ліжко/день - 3,53 
грн. 

Вартість одного відвідування в амбулаторно-поліклінічних установах - 
0,39 грн. 

Вартість одного відвідування в стоматполіклініці – 0,48 грн. 
Для покращення матеріально-технічної бази медичних установ в 

урологічному відділенні стаціонару Коломийської ЦРЛ проведено поточний 
ремонт, на який використано 732017 грн., з них:  з районного бюджету 
виділено 200000 грн; з міського бюджету 200000 грн; з залишку медичної 
субвенції 2015 року спрямовано 297017 грн. позабюджетних коштів 15000 грн., 
залучено 20000 грн.  благодійних коштів, а також придбано медичне 
обладнання: операційний стіл на суму 81,1 тис.грн., лампу операційну за 39,3 
тис.грн., крісло урологічне за 9,5 тис.грн.        

В отоларингологічному відділенні стаціонару Коломийської ЦРЛ  для 
проведення поточного ремонту використано у 2016 році 861000 грн., з них:                
з районного бюджету 400000 грн.; з міського бюджету 300000 грн.;   з 
обласного бюджету 150000грн і залучено 11000 грн. благодійних коштів. 

Для потреб відділення придбано медичне обладнання: ендоскопічний 
відеокомплекс на суму 41,0 тис.грн., коагулятор – 49,1 тис.грн., з державного 
бюджету виділено кошти в сумі 190,0 тис. грн. на придбання ЛОР-комбайна. 

Для проведення поточного ремонту психіатричного відділення 
Коломийської ЦРЛ освоєно 200000 грн., (по 100 тис. грн. з районного та з 
міського бюджетів). 

Для проведення поточного ремонту приймального відділення дитячої 
лікарні використано 400000 грн. бюджетних коштів, з них: з районного та 
міського бюджетів по 200000 грн.  

Для проведення поточного ремонту обсерваційного відділення 
пологового будинку залучені кошти з благодійного рахунку Пологового 
будинку на суму 154821 грн., придбано м’якого інвентарю на суму 39,9 тис.грн. 

На придбання медичного інструментарію та медичного інвентарю  для 
нової поліклініки з державного та міського надійшли кошти в сумі 
838,6тис.грн. (з міського бюджету на суму 500000 грн. та з державного 
бюджету на суму 338600 грн). 
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Для ендоскопічного кабінету стаціонару ЦРЛ придбано 
гастрофіброскоп вартістю 418,4 тис.грн. 

Для інших відділень стаціонару ЦРЛ придбано медичне обладнання на 
суму 300720 грн. (ЕКГ,мікроскопи, насос шприцевий, центрифугу, повітряні 
стерилізатори),   придбано також м’якого інвентарю на суму 206765 грн.  
 Для заміни вікон в Отинійській РЛ №1 надійшли кошти 526 722,32 грн. 

 Провели заміну 100 вікон площею 33м2. 
 

Основні показники діяльності: 
В структурі захворюваності серед населення на 1 місці  хвороби системи 

кровообігу 28%, на 2 місці - хвороби органів дихання – 25%, на 3 місці – 
хвороби органів травлення – 20%. 

Показник  захворюваності на туберкульоз складає 43,1 на 100 тис. нас. 
проти 50,3 за минулий рік, виявнено 69 випадків проти 81 в минулому році.  

Знизилася   онкозахворюваність і показник досяг 291,3 на 100 тис.нас.  
проти 323,2 в 2015 році, виявлено 444 випадки проти 498 в минулому році.  

Щорічно реєструється близько 3 тис., які випадків вперше захворіли на 
гіпертонію. Протягом 2016 року захворіли на інсульти - 396 осіб, на інфаркти  
156 осіб. Смертність від інсультів та інфарктів в районі та місті є нижчою від 
середнього  показника по області. В кардіореанімаційному відділенні 
проведено 18 тромболізисів та направлено в кардіохірургічне відділення  Івано-
Франківської міської клінічної лікарні 81 пацієнта, яким проведено стентування 
або  шунтування коронарних судин безкоштовно. 

В структурі смертності: на 1 місці захворювання серцево-судинної 
системи – 76 %, на 2 місці новоутвори -  12%, на 3 місці хвороби органів 
травлення  - 3 %. 

Малюкова  смертність в 2016 році знизилась в порівняні з 2015 роком, 
померло 9 дітей до року проти 17 в минулому році.  

В Коломийському сателітному міжрайонному центрі нефрології та діалізу 
в 4 діалізних залах укомплектовано 11 апаратів штучної нирки. Обслуговується  
47 хворих, зокрема, з: Коломийського району – 38 хворих, Снятинського – 5 
хворих, Косівського – 2 хворих, Долинського – 1 хворий, Тлумацького – 1 
хворий.  

Широко використовуються новітні технології в наданні медичної 
допомоги:         

- Пацієнтам з хірургічною патологією протягом 2016 року проведено 512  
малоінвазивних (ендоскопічних) операцій, в т.ч.: хірургічних – 279, 
гінекологічних – 114, урологічних – 86, отоларингологічних – 33.  

- В очному відділенні проведено 126 факоемульсифікацій катаракти з 
імплантацією інтраокулярної лінзи. 

- В ЛОР-відділені проводяться операції ендоларінгеального видалення 
доброякісних пухлин та кист гортані, біопсія з гортані та септопластика (такі 
операції проводяться тільки в обласній лікарні).  

Проліковано в 2016 році 82 учасників АТО на суму 34 943,00 грн. 
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 
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бути зорієнтована на результат та зосереджена на впровадженні поставлених 
цілей. Головною метою на 2016 рік було забезпечення надання ефективної 
медичної допомоги та підвищення її доступності, реформування галузі охорони 
здоров’я та оптимізація її мережі, зміцнення матеріально - технічної бази. 

Лікувально-профілактична допомога населенню Коломийського району 
подається розгалуженою мережею медичних закладів: 23 амбулаторіями та 46 
фельдшерсько-акушерськими пунктами. 

У медичних закладах району працюють 67 лікарів та 264 молодших 
медичних працівники, із них 13 акушерок. Медичні працівники надають 
первинну медико-санітарну допомогу та проводять профілактичні заходи щодо 
попередження захворювань 100174 особам. 

Медичний персонал вчасно проходить післядипломну підготовку та 
вчасно атестується. 

Проходять навчання в інтернатурі 11 лікарів-інтернів. 
Вакантними залишаються посади сімейних лікарів у АЗПСМ сіл Залуччя, 

Товмачик, Княждвір, Лісний Хлібичин, Підгайчики, Струпків, Спас, П’ядики, 
Раківчик, Сопів, Перерів, Коршів, селища Печеніжин. 

Середній показник відвідувань по сімейних амбулаторіях у 2016 р.3,4, 
при показнику відвідувань на 1 жителя територіальної дільниці у 2016 р. 
становив 3,2. Низьким показником на одного жителя відвідувалися дільниці 
амбулаторій сіл Лісний Хлібичин (1,9), Гвіздець (2,6), Струпків (2,7). Слід 
відмітити позитивну роботу по наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги 
сімейними амбулаторіями сіл Ковалівка (4,4), Велика Кам’янка (4,4), Княждвір 
(4,2), Сопів (4,1). Належно робота відвідування з метою профілактичних 
оглядів поставлена в амбулаторій сіл Нижній Вербіж (49,4%), Раківчик (46,9%) 
та селища Отинія  №1 (43,7%). 

Середній районний показник числа відвідувань вдома на 100 жителів 
досяг 79,2, при показнику 2015р. 66,9. Низький рівнь відвідування АЗПСМ сіл 
Раківчик (31,0), Коршів (48,1), Товмачик (49,5), Залуччя (30,4). Зареєстровано 
низький відсоток профілактичних оглядів дітей по дільницях сіл Перерив, 
Ковалівка та Лісний Хлібичин. Середній районний показник 237, проти 197,3 
відвідувань у 2015 році, його не досягли вищевказані сімейні амбулаторії. 

У амбулаторіях зареєстровано 126 ліжок і проліковано в середньому 27,7 
хворих, проти 25,6 у минулому році. Недостатньо розгорнуто ліжок денного 
стаціонару  у АЗПСМ селища Отинія №1 (3), Отинія №2 (2), сіл Залуччя, Сопів, 
Спас, Княждвір, Виноград по 4 ліжка. Із повним навантаженням 
використовувалися ліжка  денного стаціонару в амбулаторія селища Отинія №1, 
Отинія №2 та Струпків. 

Недостатньо хворих лікується у стаціонарах на територіях амбулаторій 
сіл Струпків, Спас та Підгайчики. У сімейних амбулаторіях проведено 735 
амбулаторних операцій проти 778 у 2015р. 

Загальна захворюваність дітей зареєстрована на 2364 випадків більше ніж 
у 2015р. Особливо високий рівень дитячої загальної захворюваності в АЗПСМ 
сіл Залуччя, селища Отинія №1(традиційно), Отинія №2 та села Княждвір 
(3829,6%, 3051%, 2480,6%). 

У районі відбувся незначний ріст первинної захворюваності дітей, у 
2016р. 1590,3 о/о, у 2015р. 1513,6 о/о. Позитивна різниця становить 76,7 о/о. 
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Високим показником первинної захворюваності дітей відзвітувалися сімейні 
амбулаторії селища Отинія №1(постійно), Отинія №2 та с. Княждвір. 
Показники у цих амбулаторіях перевищують загально районний показник - 
1590,3 о/о. 

Загальна захворюваність підлітків зросла незначно на 425 випадків і цей 
показник досяг 2585,6 о/о проти 2335,1 о/о у 2015 р. Особливо високим є 
показник загальної захворюваності підлітків у сімейних амбулаторіях сіл 
Воскресинці (6117,9 о/о), Перерив (4181,8 о/о) і селища Отинія №1 (4025,2 о/о). 

У районі відбувся незначний ріст первинної захворюваності підлітків на 
321 о/о, загально районний показник - 1859,7 о/о. Вищим від загального 
районного показника відзвітувалися АЗПСМ сіл Воскресінці (5208,5о/о), 
Перерив (3264,4 о/о) та селища Отинія №1 (3409 о/о). 

Загальна захворюваність  дорослого населення нижча 2015 року, у 
випадках на 10817 та у показнику на 132,5%. Високий показник загальної 
захворюваності наявний у амбулаторія сіл Княждвір (2589,1о/о), Залуччя 
(2337,03о/о), П’ядики (2300,5 о/о). 

Первинна захворюваність дорослого населення у 2016 році знизилась у 
випадках на 761 та на 1000 осіб дорослого населення на - 22,9 о/о. Високим 
показником первинної захворюваності дорослого населення, тобто вищим 
середнього районного та обласного (484,4 о/о) відзвітувалися сімейні 
амбулаторії сіл Залуччя (1004,6 о/о), Княждвір (944,4о/о) та Раківчик (665,2 о/о). 
Низьким є цей показник у амбулаторіях селища Отинія  №2 (210,9 о/о)  та 
Воскресинці (287,04 о/о). 

Все доросле населення на 79,5%, від підлягаючих, оглянуті сімейними 
лікарями і відповідно  обстежено. Дорослі, після 40 років, оглянуті та обстежені 
в повному об’ємі (100%). Пройшли щорічну загальну диспансеризацію дорослі 
- 92,2%, переважна більшість обстежувалась лабораторно, за винятком 
обстеження на гельмінти (69,6%). 

Завідувачі амбулаторій  контролюють рівень показників охоплення 
диспансеризацією дорослого населення та обстеженням їх профільними 
спеціалістами, бригадами лікарів центральної районної поліклініки і жіночої 
консультації з урахуванням наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення», та відповідних наказів 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та районного центру 
первинної медико-санітарної допомоги. 

За звітний період обстежено на предмет виявлення туберкульозу 83,7% 
підлягаючих огляду, за минулий рік -  54,5%. Із групи ризику обстежено 82,8%, 
декретованих 88,9%, позитивом є обстеження 67,6% осіб, які не оглядалися 2 
роки і більше. Проведено бактеріоскопій 867, виявлено позитивних 28, із них 
вперше виявлені 27. Активно долучилися до збору мокротиння амбулаторій сіл 
Великий Ключів, Княждвір, селища Печеніжин та Отинія №2. Окремі 
показники флюорографічного обстеження у 2016 р. становлять 91%, що є 
вищими за показник 2015 року. Показники протитуберкульозної роботи 
потребують постійного контролю зі сторони завідувачів сімейними 
амбулаторіями. 
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На диспансерному обліку знаходиться 1598 онкохворих, вперше виявлено 
247 випадків раку, що значно нижче показника 2015р. (290). Серед онкохворих 
переважають особи віком 45-60 років. 

Візуальна форма занедбаність - 13,8%, що нижче рівня минулого року. Із 
візуальної занедбаності переважають локалізації ротової порожнини 50% та 
грудної залози 30%. Такий стан допущено в амбулаторіях с. НижнійВербіж та 
селища Отинія №2. 

Загальна занедбаність досягла 24,8% проти 28% у 2015 році. 
Сформувався такий рівень загальної занедбаності за рахунок 
гастроентерологічної (35,8%) та бронхолегеневої локалізацій (32,3%). 

Серед гастроентерологічної онкогрупи перше міце посідає рак шлунку - 
43,7%. Необхідно посилити онконастороженість медичних працівників 
сімейних амбулаторій сіл П’ядики, Турка, Ковалівка та Виноград. При 
профілактичних оглядах виявлено 15% онкологічних хворих. Добре 
спрацювали в цьому напрямку сімейні амбулаторії сіл Товмачик, Велика 
Кам’янка, селища Отинія №1. Не виявили при профілактичних оглядах, 
подвірних обходах жодного випадку онкозахворювань чи підозрінь на 
онкопатологію в амбулаторіях сіл Княждвір, Виноград та Струпків. Жодна 
сімейна амбулаторія, ФАП не досягли  нормативного стандарту 
неінформативності цитологічного обстеження (№11). 

Найвищий рівень народжуваності у селах Сопів, Лісний Хлібичин та 
селища Отинія. 

Висока дитяча смертність із низьким рівнем природного приросту в 
амбулаторіях сіл В.Кам’янка, Княждвір та Раківчик. У районі народилося 979 
дітей, померло 1323, природний приріст - 3,4. Незначний позитивний природній 
приріст відмічається в селах Струпків, Лісний Хлібичин. 

Серед дорослого населення померло 1311, із них у працездатному віці 
21,8% (286). Переважає смертність жінок, що нижче показника минулого року. 

Зареєстровано 12 випадків дитячої смертності, із них 5 випадків дітей до 
1 року життя, за рахунок мертвонароджуваності.   

За звітний період зросла смертність від онкологічних захворювань, дещо 
знизилась смертність внаслідок захворювань органів дихання, інфекційних 
захворювань та органів травлення. 

У 2016 році капітальних ремонтів приміщень та заміну віконних блоків і 
дверей структурних підрозділів проведено на загальну суму 297734 грн., в тому 
числі в амбулаторіях селища Отинія №1, с. Лісний Хлібичин, с. Нижній Вербіж, 
у ФАПах с.Кропивище, с.Торговиця. 

Проведено поточні ремонти із заміною віконних блоків та дверей на 
загальну суму 65064,39 грн. в АЗПСМ с-ща Печеніжин, с.Коршів, с.Спас, в 
ФАПах с. Мишин, с. Голосків, с. Семаківці. 

Виготовлено технічні умови та проектно-кошторисну документацію на 
переобладнання опалення у ФАПах на загальну суму 22 486,28 грн. 

Потребують поточного та капітального ремонту приміщення ФАПів - 
с.Ліски, с. Марківка, с. Ганнів, с. Дебеславці, с. Скопівка, с.Сідлище; 
приміщення амбулаторіх селища Отинія №1 та №2 потребують завершення 
ремонту. 
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 З метою виховання юних патріотів України на засадах національної 
гідності, високої самосвідомості та активної громадської позиції 22.04.2016р. на 
базі Нижньовербізької ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся районний етап дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в якій взяли участь 
учні Нижньовербізької, Сопівської та Струпківської ЗОШ І-ІІІ ст.., 
Рунгурського та Виноградського, Спаського та Замулинецького НВК. Перше 
місце виборола команда Рунгурського НВК, друге – команда Нижньовербізької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів та третє – команда Струпківської ЗОШ І-ІІІ ст.  

У рамках щорічної Акції працівниками відділу молоді та спорту 
управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з 
працівниками Коломийського відділу поліції, служби у справах дітей, 
Коломийського районним центром соціальних служб здійснюються 
профілактичні виїзди в загальноосвітні навчальні заклади з метою запобігання 
вживання дітьми та підлітками алкоголю, тютюну та психотропних речовин.  

Також проводились рейди щодо контролю продажу алкоголю та тютюну  
неповнолітнім особам. 

20 квітня 2016 року в загальноосвітніх навчальних закладах 
Коломийщини до Дня довкілля відбулася екологічна акція «Молодь за чисте 
довкілля». За сприянням громади с.Лісна Слобідка та Ліснослобідської ЗОШ І-
ІІ ступенів організовано та проведено виїзну акцію «Молодь за чисте довкілля». 

З великою відповідальністю віднеслися учні та їхні наставники – вчителі 
до проблеми «забруднення довкілля», бо людина — це частина природи. І саме 
природі ми завдячуючи своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю 
могутністю. 

3755 учасників, як справжні господарі, відповідальність почали з себе, 
долучились частинками своєї душі та працею до прибирання навколишнього  
довкілля. Під час проведення акції проведені заходи із озеленення, 
забезпечення чистоти і порядку, прибирання пришкільних територій, дитячих 
та спортивних майданчиків, братських могил, меморіальних комплексів та 
місць почесних поховань. З метою формування екологічної культури у 
населення, поширення знань про стан, значення та захист зелених насаджень, 
було висаджено 481 дерево та 298 кущів.  

20 травня 2016 року на базі Гвіздецької ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся районний 
етап змагання з науково-пізнавальної програми «Чорний ліс», в якому взяли 
участь команди Гвіздецької, Великоключівської, Ліснохлібичинської, 
Підгайчиківської та П’ядицької ЗОШ І-ІІІ ст., Княждвірського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ст. - ДНЗ». Право представляти Коломийський район на обласному етапі 
молодіжної науково-патріотичної програми  ”Чорний ліс” виборола  команда 
«Круки», учні Гвіздецької ЗОШ І-ІІІ ст., другою стала команда «Романтик» 
Ліснохлібичинської ЗОШ І-ІІІ ст. та третє місце зайняла команда П’ядицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. «Патріот». 

В обласному етапі молодіжної науково-патріотичної програми  «Чорний 
ліс» команда «Круки» Гвіздецької ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Тимків В. В.) зайняла  
ІV місце. 

30 листопада 2016 року в рамках Всеукраїнської інформаційно-
профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» та щорічної 
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Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в загальноосвітніх навчальних 
закладах району відбулася акція під назвою «Зупинемо насильство разом» та 
«Ми  - творці свого майбутнього!». Метою акції було привернення уваги 
підлітків до актуальних для українського суспільства проблем подолання 
насильства в сім’ї та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, а також 
формування відповідального ставлення молоді до свого здоров’я та 
пропагування здорового способу життя, донесення до підсвідомості підлітків 
про вплив та наслідки негативних звичок. 

Учні переглянули цікаві соціальні ролики про здоровий спосіб життя та 
«Життя без насильства». Перед учасниками акції виступили працівники  
Коломийського відділу поліції головного управління національної поліції в 
Івано-Франківській області, психолог, соціальний педагог та вчителі основ 
здоров’я і правознавства, які донесли до підлітків інформацію щодо 
можливості вибору свого майбутнього. 

 
Фізична культура та неолімпійські види спорту 

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», програми 
розвитку фізичної культури і спорту в Коломийському районі на 2011-2016 
роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 30 грудня 2010 року   
№28-ІІ/10,  Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту в районі 
проводилась відповідна робота з розвитку фізичної культури і спорту, зміцнення 
матеріально-спортивної бази, підготовки резерву спорту вищих досягнень. 

Під керівництвом управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації у районі функціонують: фізкультурно-оздоровчий 
спортивний комплекс «Прикарпаття», фізкультурно-спортивне товариство 
«Колос», ДЮСШ управління освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації та ДЮСШ ФСТ «Колос», федерації футболу та волейболу. 

Відділом молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної 
державної адміністрації разом з спортивними товариствами «Колос», «Спартак», а 
також з дитячо-юнацькими спортивними школами району було проведено спортивні 
заходи та взято участь у обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.  

В колективах фізичної культури району проводяться свої спортивно-
масові заходи, районною організацією «Колос» проводяться сільські спортивні 
ігри району, чемпіонат району з волейболу серед чоловічих та жіночих команд.  
З нагоди свята молоді, Дня незалежності України та Дня фізичної культури та 
спорту в районі проводяться культурно-спортивні свята. 

Відділом молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної 
державної адміністрації разом з спортивним товариством «Колос», ДЮСШ 
управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за 2016 
рік були проведені спортивні заходи та взято участь у обласних, Всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях, основними з яких: 

Збірна команда ДЮСШ «Колос» району з футболу приймала участь у 
Всеукраїнських змаганнях в м.Скадовськ. 

Учні ДЮСШ «Колос» представляли Коломийщину в чемпіонаті області з 
волейболу серед юнаків та дівчат, а також брали участь в обласному турнірі з міні-
футболу на призи клубу «Ураган». 
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Вихованці відділення боксу приймали участь в Кривому Розі з 18 по 23 січня 
2016 року, де змагалися представниці слабкої статі за звання сильніших у рингу серед 
жінок, молоді та юніорок. 

Відділення вільної боротьби пишається досягненнями  борчині Марійки 
Ільчишин (тренер Василь Ільчишин), чемпіонки України серед молоді, срібної 
призерки чемпіонату України серед дорослих, учасниці чемпіонату Європи 
(Туреччина) – V місце та чемпіонату світу (Бразилія) – VII місце. 

 27 січня 2016 року, в Києві, на базі підготовки збірників України в Конча-Заспі, 
проходили змагання чемпіонату України з вільної боротьби серед спортсменок, вік 
яких не перевищував  23 роки, М.Ільчишин зайняла-2 місце 

В V  Спортивних іграх школярів області з гандболу приймали участь і наші 
гандболісти, серед дівчат 2001- 2002 р.н. проводилось в м. Городенка 1-2 квітня 2016 
року зайняли ІІ місце ( тренер Данило І.І. та Дикун М.В.). А в м. Коломия 15-16 квітня 
проводились аналогічні змагання серед, юнаків, де гандболісти району зайняли І місце 
( тренер Данило І.І. та Дикун М.В.) 

Вже стали традиційними змагання Всеукраїнського турніру з гандболу пам’яті 
Олімпійського чемпіона, коломиянина - Валерія Гассія, які в  2016 році в шосте 
проводились за сприяння обласного відділення Комітету з фізичного виховання та 
спорту Мінастерства охорони здоров’я України, управління   освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації та  управління  молоді та спорту облдержадміністрації. 
Гандболісти району зайняли І місце. 

 Спортсмени відділення плавання, зокрема, Валерія Жупанська, Верстюк 
Катерина, Тимків Ігор, Пачковський Олег, Макарук Оксана, Пилипів Ігор 
неодноразово перемагали та ставали призерами обласних змагань. З юними плавцями 
працюють тренери Віктор Хімка та Василь Матейчук.  В обласному етапі 
Всеукраїнських змагань «Діти-Олімпійська надія України» юні плавці фінішували на 
ІІ загальнокомандному місці. 

Дві команди відділення футболу щорічно беруть участь у змаганнях обласної 
дитячо-юнацької футбольної ліги, щоправда з поперемінним успіхом, в цьому сезоні 
не було потрапляння до фіналу жодної з команд. 

 Разом з тим, тренери відділення організовують та проводять змагання районної 
спартакіади школярів та змагання на призи Клубу «Шкіряний мяч». Вихованці 
тренера Василя Горука вибороли ІІ місце у фіналі змагань на Кубок футзального клубу 
«Ураган» і нагороджені премією – 40 000 гривень. Не залишаються поза увагою і 
здібні дівчата футболістки, окремо з ними ніхто не працює, але залучають до ігор і 
потім вони продовжують навчання в ДЮСШ № 3 м.Івано-Франківська, де зараз 
навчається вихованка тренера М.Кузьмича Марія Бойчук, а вихованка В.Гушулея 
Марія Михайлюк виступає за команду м.Чернігова у вищій лізі. 

 У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі "Прикарпаття" 
відбувся традиційний турнір з футзалу серед ветеранів "Зустріч на Стрітення". 
В турнірі взяло участь 14 команд. 

У березні 2016 року в пройшов фінальний етап відкритого чемпіонату 
Коломийської районної організації ВФСТ Всеукраїнської федерації 
танцювального спорту «Колос» з волейболу серед жіночих команд. У листопаді 
пройшов турнір з волейболу, присвячений пам’яті Героїв Майдану і  
відзначенню Дня Гідності та Свободи серед чоловічих команд.  
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У вересні 2016 року відбулась районна спартакіада серед сільських та 
селищних рад «Краще спортивне село району 2016» з нагоди Дня фізичної 
культури та спорту. Цей захід у 2016 році зібрав 26 команд з сіл і селищ 
Коломийщини.  

В обласному чемпіонаті з волейболу виступає волейбольна команда ФОСК 
«Прикапаття», яка представляє район в змаганнях обласного рівня з волейболу, в 
сезоні 2015/2016 рр. зайняла 5 місце. В міжобласному чемпіонаті області виступає 
жіноча команда ДЮСШ «Колос», яка в сезоні 2015/2016рр. зайняла 2 місце. Також з 
2016 року в II-лізі чемпіонату області з волейболу почала свої виступи чоловіча 
команда з смт.Гвіздець. 

В районі є жіноча флорбольна команда «Надія-Прикарпаття», яка виступає у 
вищій лізі чемпіонату України. 

В Коломийському районі на базі ФОСК «Прикарпаття» функціонує федерація 
футболу Коломийського району (ФФКР), у 2016 році проведено 4 розширені засідання 
виконавчого комітету, робочі наради з представниками команд та суддівським 
корпусом, проводяться засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК). 

Під керівництвом ФФКР у 2016 році проводились чемпіонат (I-ліга) 
Коломийського району з футболу, де приймало участь 12 команд, а також Першість 
(II-ліга) Коломийського району з футболу - 13 команд. Призерами 2016 року стали 
команди Угорники - 1 місце, Дебеславці - 2 місце, Струпків - 3 місце. 

В обласному чемпіонаті з футболу виступає футбольна команда ФК Турка, яка 
зайняла в сезоні 2016 року - 5 місце, а в обласній першості від Коломийщини 
виступало 2 команди ФК П’ядики - 4 місце, та ФК Гвіздець - 5 місце. 

В I півріччі 2016 року ФОСК «Прикарпаття» спільно з ФФКР проведено 
фінальну частину міжрайонного чемпіонату Прикапаття з футзалу сезону 2015-2016 
років та спільно з НФК «Ураган» шкільний турнір з футзалу серед школярів, в якому 
взяло участь 20 команд (11 місто та 9 район). 

В II півріччі 2016 року розпочато міжрайонний чемпіонат Прикапаття з футзалу 
сезону 2016-2017 років (в змаганнях беруть участь команди з Коломийського, 
Косівського, Снятинського, Городенківського, Тлумацького, Надвірнянського районів 
та м.Коломия). Всього 57 команд (Суперліга-10, I-ліга-12, II-ліга-35). 

В листопаді 2016 року було проведено Кубок Коломийського району з футболу 
серед ветеранських команд, переможцем стала команда с.Лісний Хлібичин. 

У 2016 році відбулися V Спортивні ігри школярів області, проводились з 21 
виду спорту, учні загальноосвітніх закладах району взяли участь в 10 видах спорту 
(команди юнаків та дівчат): футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, пляжний волейбол, 
легка атлетика, настільний теніс, бокс, вільна боротьба, греко-римська боротьба, 
дзюдо. В загальнокомандному заліку V Спортивних ігор школярів області команда 
Коломийського району посіла ІV місце. 

При сільських та селищних радах працювало 9 інструкторів по спорту. За їх 
ініціативи та сприяння проводяться сільські змагання та спартакіади. 

Державний навчальний заклад «Коршівський професійний аграрний ліцей» за 
результатами минулої спартакіади за 2016 рік зайняв VI -те загальнокомандне місце. 

Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій за результатами минулої 
обласної спартакіади за 2016 рік зайняв II – ге загальнокомандне місце. 

 
Олімпійський спорт 
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В Коломийському районі розроблена програма розвитку фізичної 
культури і спорту до 2022 року, в якій передбачено будівництво спортивних 
споруд в сільській місцевості, а саме штучних майданчиків, волейбольних та 
баскетбольних площадок, ремонт та реконструкція наявних стадіонів, 
будівництво нових футбольних полів. 

Тренери викладачі ДЮСШ управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, «Колос» згідно наказу управління освіти, молоді та 
спорту, безкоштовно проводять заняття на всіх спортивних спорудах, які 
відносяться до загально освітніх шкіл району.  

Федерація футболу Коломийського району, яка проводить чемпіонати, 
кубки, турніри з футболу та міні-футболу. 

Федерація волейболу Коломийського району, яка проводить чемпіонати, 
кубки, турніри серед чоловічих та жіночих команд і підтримує команди для 
участі в чемпіонаті області. 

На даний час при створенні об’єднаних територіальних громад 
розробляються договори про співпрацю по розвитку фізкультури і спорту на 
території громад. 

Згідно календарного плану спортивно-масових заходів частково 
передбачені кошти на 2017 рік на олімпійські види спорту, які культивуються в 
Коломийському районі для участі кращих спортсменів, команд в чемпіонаті 
області, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, а також проведення своїх 
заходів з видів спорту згідно календарного плану і положення. 

Учителі фізичної культури щорічно підвищують свій професійний рівень 
на курсах підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти. У 2016 році проатестовано 16 учителів фізичної культури. 
Курсову підготовку при обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти пройшли 18 учителів. 

Згідно комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Коломийському районі та календарного плану спортивно-масових заходів, 
плану роботи спортивних товариств, колективів фізичної культури, в районі 
проводилась робота по залученню жителів до активних занять спортом.           

В Коломийському районі є незавершені спортивні об’єкти, а саме: 
площадки зі штучним покриттям в с.Дебеславці (основа, огорожа готові тільки 
підготувати і застелити покриття), в смт.Гвіздець (основа готова), в с.Пилипи 
(основа готова), смт.Отинія, с.Підгайчики. 

Одним з важливих питань сьогодення є навчання учнів плаванню.  
Так аналіз показує, що на сьогоднішній день лише невелика кількість 

дітей уміє плавати. Управлінням освіти, молоді та спорту Коломийської РДА 
створені оптимальні умови, щодо навчання учнів ЗНЗ плаванню. Так на базі 
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. є басейн, який належить районній ДЮСШ, підвіз 
дітей до басейну здійснюється шкільним або громадським транспортом. 
Складено графік відвідувань учнями району даного басейну. Особливу увагу 
приділяється навчанню плавання, учнів 4-их класів. 

Частково з місцевого бюджету проводяться ремонти та реконструкція 
спортивних споруд. За 2016 рік було проведено 12 навчально-тренувальних 
зборів, змагань для участі в чемпіонаті району, області та України. 

Оборонна робота та мобілізаційна підготовка 
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В 2016 році на території Коломийського району проведено призов юнаків 
на строкову військову службу. 

Завдання: весна 2016 р. – 67 чоловік, виконано 100%; осінь 2016 р. – 42 
чоловік виконано 100%. 

Контракт із Збройними Силами України в 2016 році підписали 163 особи, 
що складає 63%, 9 офіцерів, що складає 100%. 

Коломийською райдержадміністрацією спільно із Коломийським 
об’єднаним військовим комісаріатом проводиться активна робота в засобах 
масової інформації, а також на семінарах та зустрічах з громадами, щодо 
популяризації служби в ЗСУ. 

Розроблена «Цільова Програма мобілізаційних заходів та цивільного 
захисту населення в Коломийському районі», яка дала змогу надавати шефську 
допомогу військовим частинам, які знаходяться в зоні відповідальності. У 2016 
році загальна сума коштів, які були спрямовані на допомогу військовим склала 
175057,34 грн. 

З метою покращення мобілізаційно-оборонної роботи в Коломийському 
районі створено Координаційний центр з питань мобілізації та цивільного 
захисту населення. До складу якого входять представники військових частин, 
розміщених на території району, керівники установ, організацій, структурних 
підрозділів райдержадміністрації, та представники громадських організацій 
району. В 2016 році проведено 11 засідань. 

Основним завданням на 2017 рік визначено вдосконалення заходів з 
територіальної оборони району. 

 
Суспільно-політична ситуація 
Суспільно-політична ситуація в районі відносно стабільна та 

контрольована. Цьому сприяє конструктивна співпраця з суспільними 
об’єднаннями громадян та систематичне вивчення суспільно-політичної 
ситуації на території населених пунктів району, а тому є можливість 
передбачити наслідки прийнятих рішень. 

На виконання завдань, визначених Указами Президента України, 
постановами Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної державної 
адміністрації та рішень обласної ради діяльність районної державної 
адміністрації була спрямована на вирішення завдань суспільно-політичного 
життя району спільно з районною радою та органами місцевого 
самоврядування, політичними партіями, громадською радою та громадськими 
організаціями.  

В районі зареєстровано 56 громадських організацій. 
При Коломийській райдержадміністрації постійно діючим колегіальним 

виборним консультативно-дорадчим органом є громадська рада, яка утворена 
для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, 
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, 
налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської 
думки під час формування та реалізації державної політики. 

Громадська рада успішно функціонує і співпрацює з 
райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування, надає свої 
пропозиції до проектів нормативно-правових актів, здійснює громадський 
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контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Голова громадської ради є 
членом колегії райдержадміністрації. На засіданнях громадської ради у 2016 
році розглянули питання: про децентралізацію влади в контексті добровільного 
об’єднання громад, про будівництво комплексу по переробці твердих 
побутових відходів потужністю 50 тис. тонн в рік в Коломийському районі, про 
відзначення в районі XIV Міжнародного фольклорно-етнографічного 
фестивалю «Коломийка», про відзначення 202-ої річниці з дня народження та 
155-ої річниці перепоховання Т. Шевченка, про відзначення регіонального 
фестивалю автентичної карпатської кухні «Смачний Спас», про підсумки 
виконання програми  економічного, соціального та культурного розвитку 
району, про відзначення в районі 25-ї річниці незалежності України та інші. 

Районна державна адміністрація створила всі умови для відкритості 
місцевої влади перед громадськістю та громадськими організаціями, забезпечує 
вирішення питань формування сприятливого середовища для діяльності 
громадських організацій в районі та забезпечення їхнього інституційного 
розвитку. 

На Коломийщині проживають представники таких національностей і 
народностей, як – росіяни, поляки, білоруси, євреї, молдовани, німці і роми. 

На даний час в районі немає зареєстрованих діючих громадських 
об’єднань національних меншин.  

Діяльність райдержадміністрації спрямована на реалізацію в районі 
єдиної державної політики щодо міжетнічних відносин, забезпечення прав і 
свобод національних меншин, всебічного розвитку їх потреб та інтересів в 
інформаційній, культурно-просвітницькій і мовній сферах, надання їм реальної 
можливості для самовираження і самоорганізації. 

З метою забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян Коломийщини, ведеться постійна робота з вказаного 
питання. 

З метою  організації та здійснення громадського контролю за 
дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та 
осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння органам і установам 
виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні 
належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських 
організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян 
в райдержадміністрації діє спостережна комісія. 

Крім того, на території району діють 6 громадських формувань  (102 
особи) з охорони громадського порядку, які зареєстровані відповідно до Закону 
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону». 

Забезпечується у межах повноважень захист прав і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, шляхом надання правових консультацій, розглядів 
звернень, в тому числі з виїздом на місце, клопотань. 

Постійно надається практична допомога сільським, селищним головам та 
секретарям сільських, селищних рад (в тому числі і на особистому прийомі), 
щодо підготовки та проведення ними виконкомів сільських, селищних рад, 
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правильності підготовки рішень, а також у зв’язку з розглядом спірних питань в 
реалізації прав і законних інтересів громадян. 

Ведуться 3 рубрики на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, а 
саме: «Антикорупційна політика», «Добровільне об’єднання територіальних 
громад», «Інформація для учасників АТО». 

Інституційна мережа релігійних організацій на території Коломийського 
району зберігає сталу конфігурацію. Кількість релігійних осередків відповідає 
релігійним потребам віруючих. За звітний період у новій редакції було 
зареєстровано 17  статутів релігійних громад.  

Релігійна мережа в Коломийському районі станом на 1 січня 2017 року 
представлена десятьма віросповідними напрямами, в межах яких діє 137 
релігійних організацій, в тому числі 3 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 3 
церковних друкованих засоби масової інформації. Для проведення богослужінь 
релігійні організації використовують 131 культову та пристосованих під 
молитовні будівлі. 

Розподіл релігійних організацій за віросповідними напрямками 
свідчить про діяльність в Коломийському районі виключно представників 
християнських деномінацій. Християнство представлене: православними, 
католицькими та протестантськими релігійними організаціями. 

Українська Православна Церква Київського патріархату (УПЦ КП), у 
зв’язку з переходом під її ієрархічну юрисдикцію 17 громад УАПЦ, стала 
найбільш чисельнішою серед православних церков району. 

У рамках районної цільової Програми «Духовне життя» на 2016-2020 
роки, відділ культури Коломийської районної державної адміністрації, у 
відповідності до пунктів програми, надавав всебічну допомогу у підготовці та 
проведенні заходів, щодо візитації Першоієрарха УПЦ КП. 

12 червня 2016 року, з благословення та за сприяння Преосвященного 
єпископа Коломийського і Косівського Юліана, в МПК «Народний Дім» міста 
Коломиї, відбувся ІІІ-ій Фестиваль церковних хорів «Піснеспіви душі». 

За конфесійною ознакою розподіл релігійних організацій свідчить про 
домінування в Коломийському районі православ'я, до складу якого на початок 
2017 року входить 70 релігійних організацій. 

У 2016 році помінялося керівництво Спасо-Преображенського 
Угорницького монастиря УАПЦ. 

2016 рік був проголошений папою Римським Франциском Роком Божого 
Милосердя. У рамках Року Милосердя Коломийсько-Чернівецькою єпархією 
було проведено ряд заходів, серед яких, кульмінаційним став ІІІ-ій фестиваль 
духовної пісні «Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю». 

Також, цього року виповнилося 90 років з дня народження першого 
архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Павла (Василика). Клірики 
разом з вірними Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ молитовно 
вшанували свого владику, відслуживши заупокійну Літургію у кафедральному 
Соборі Преображення Господнього міста Коломиї та панахиду біля його 
могили. Для увіковічнення пам’яті свого архіпастиря відбулася презентація 
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документального фільму «Незламний воїн Христовий» та книги про життя і 
служіння єпископа.  

Протестантські релігійні громади в районі малочисельні. Характерна 
особливість їх діяльності - це активне суспільне служіння. Особлива увага 
приділяється допомозі дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківських прав, 
добре розвинута благодійницька діяльність, волонтерський рух.  

Впродовж 2016 року випадків порушення чинного законодавства в галузі 
свободи совісті та діяльності релігійних організацій зафіксовано не було. 

Порушень законодавства у галузі свободи совісті посадовими та 
службовими особами державних органів влади чи органів місцевого 
самоврядування, представниками правоохоронних органів не зафіксовано. 

Процес організаційного будівництва релігійних інституцій 
характеризується подальшим удосконаленням системи євангелізаційної, 
інформаційно-просвітницької, освітньої, кадрової роботи, завдяки якій церквам 
і їхнім первинним осередкам вдається успішно розвиватися. Зазначені заходи 
спрямовані на утвердження внутрішньої церковної єдності, подальшого 
розширення спектру соціальної роботи, яка поєднується із високою суспільною 
активністю віруючих. 

Головне завдання органу виконавчої влади – Коломийської 
райдержадміністрації в питанні реалізації державної політики у сфері свободи 
совісті полягає в зміцненні церковної інфраструктури, здатної 
самозабезпечувати церкву всім необхідним для її нормальної життєдіяльності. 

Задля створення умов щодо забезпечення конституційного права 
мешканців району на свободу совісті, остаточного подолання негативних 
наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо релігії, 
забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних 
інтересів релігійних організацій, дальшого процесу їх морально-політичної 
реабілітації, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості 
в районі затверджена та діє цільова Програму «Духовне життя» на 2016-2020 
роки. 

Так, у рамках цієї програми у 2016 році  відділом культури Коломийської 
райдержадміністрації було профінансовано проведення двох фестивалів: ІІІ-го 
фестивалю церковних хорів «Піснеспіви душі» (організатор Коломийська 
єпархія УПЦ КП) та ІІІ-го фестивалю духовної пісні «Все упованіє моє на Тебе, 
Мати, возлагаю» (організатор Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ). 
Також, відділ сприяв в організації заходів присвячених візиту в Коломийську 
єпархію УПЦ КП Святійшого Патріарха Філарета. 

В 2016 році відбулося багато зустрічей з представниками церков та 
релігійних організацій району, під час яких обговорювалися найбільш важливі 
та актуальні питання духовного життя краю. Було надано відповідні 
консультації та роз'яснення з приводу конкретних питань державно-церковних 
відносин і державної політики в сфері свободи совісті. 

Дана робота дала можливість уникнути негативного розвитку подій у 
стосунках між окремими релігійними організаціями, низки міжцерковних 
конфліктів і непорозумінь, сприяла подальшій гармонізації державно-
конфесійних відносин в Коломийському районі. 



 43

Район охоплений інформаційним простором, частину якого заповнює 
приватна телерадіокомпанія "НТК", газети "Вільний голос", "Дзеркало 
Коломиї".  

З метою постійного забезпечення зв’язку між владою та громадами, 
вирішення  важливих питань життєдіяльності району, реалізацію 
конституційних прав і свобод громадян, роз’яснення громаді дій і політики  
органів влади, забезпечення прозорості і відкритості у діяльності районної 
влади в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації висвітлюються статті про суспільно-політичну ситуацію 
на Коломийщині, засідання колегій райдержадміністрацій, сесій районної ради, 
актуальні події, проведені заходи. 

Голова райдержадміністрації, заступники голови, начальники відділів і 
управлінь райдержадміністрації давали інтерв’ю та роз’яснювали основні 
напрямки політики держави в засобах масової інформації, 6 разів брали участь 
у прямих ефірах на ТРК «НТК». 

Завдяки прозорій та відкритій роботі райдержадміністрації у 2016 році 
вдалося налагодити плідну та злагоджену співпрацю громад і влади у всіх 
сферах господарства.  

 Звітний рік був непростим, але, водночас, і продуктивно напруженим. У 
результаті досягнуто стабільності нашої спільної роботи. Це дозволяло 
конкретно планувати та послідовно виконувати поставлені завдання.  

В переважній більшості ефективність нашої діяльності стала можливою 
завдяки активній діяльності депутатів районної ради, громадськості району. 
Важлива й сама атмосфера, в якій ми працювали у звітному періоді. Були 
суперечки, полеміка, але ми незмінно виходили на необхідні для жителів 
району конструктивні рішення. Переконаний, що такий підхід   вдасться 
зберегти і надалі. 

 Дякую усім за повсякденну працю, за внесок у розвиток Коломийщини і 
добробут її мешканців. Дякую усім, хто не тільки на словах, а й конкретними 
справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, наш район, 
хто працює на підприємствах та в агроформуваннях, будує, ремонтує, 
прибирає, вчить та виховує наших дітей, хто лікує нас і долучає до культурних 
цінностей. Кожен з нас хоче бачити Коломийський район сильним та 
процвітаючим, а його громадян – щасливими і забезпеченими. 

 Висловлюю вдячність депутатам районної ради, усьому депутатському 
корпусу району за конструктивну співпрацю, постійну підтримку мене, як 
голови районної державної адміністрації, в реалізації відповідних повноважень, 
повсякденній діяльності. 

 Нам потрібно продовжити і посилити діалог між органами виконавчої 
влади і органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян. 

 Ми запрошуємо громадськість, усі політичні сили активно включитися у 
нашу спільну роботу. Ми готові розглядати кожну конструктивну пропозицію і 
відповідно корегувати наші дії. Нам нема чого ділити, окрім відповідальності 
перед нашими земляками.     

 


