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Звернення до громади
Шановні коломияни!

Необхідність розроблення Страте-
гії розвитку міста Коломиї є одним з 
найважливіших завдань міської ради 
як органу місцевого самоврядування 
з огляду на глобальні соціально-еко-
номічні зміни та процес децентралі-
зації, що спрямований на підвищення 
ролі територіальної громади міста.

Низка нагальних соціальних проблем, 
які виникли протягом останніх років, 
потребують термінового вирішення, а 
потреби суспільства та економічні ре-
алії вимагають переоцінки стратегіч-
них пріоритетів.

В основі Стратегії міста Коломиї – гли-
бокий стратегічний аналіз внутріш-
нього і зовнішнього середовища мі-
ста як результат спільних напрацювань 
громадських активістів та представни-
ків органів місцевої влади, який доз-
волив виявити як найгостріші страте-
гічні проблеми міста, так і потенційні 
точки його економічного зростання. 
Стратегія базується на принципі зосе-
редження зусиль реалізації пріоритет-
них питань розвитку для наближення 
стандартів життя мешканців міста до 
рівня провідних європейських міст.

Два стратегічні напрямки: Коломия – 
регіональний економічний та турис-
тичний центр, Коломия – місто якіс-
ного міського середовища, – були 
вибрані як вирішальні для подальшого 
розвитку економіки та міста в цілому. 
Для кожного з цих напрямків були 
розроблені окремі стратегічні цілі, 
впровадження яких призведе до по-
кращення конкурентної позиції міста. 
До створення механізмів їх реалізації 

залучалися фахівці відповідних струк-
турних підрозділів міської ради, спе-
ціалісти, які мають професійні знання 
та навички в різних сферах.

Стратегія розвитку є основним доку-
ментом, який дасть можливість ство-
рити місто сталого розвитку, де гармо-
нійно поєднуватимуться інноваційна 
високотехнологічна промисловість, 
висока якість життя й безпечне до-
вкілля, та стане платформою для дій 
міської влади на шляху розвитку Ко-
ломиї як динамічного й креативного 
міста.

Щиро дякую всім, хто долучився до 
розроблення Стратегії розвитку Ко-
ломиї, та бажаю нам усім успіхів у її 
успішній реалізації на благо ниніш-
нього й наступних поколінь мешкан-
ців нашого міста!

З повагою,  
міський голова – Ігор Слюзар
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Відповідно до Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Постанови Кабінету 
Міністрів України від від 6 серпня 2014 р. № 
385 «Про затвердження Державної стратегії ре-
гіонального розвитку на період до 2020 року», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 11 
листопада 2015 року № 932 «Про затвердження 
Порядку розроблення регіональних стратегій 
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результа-
тивності реалізації зазначених регіональних 
стратегій і планів заходів», а також на підставі 
Меморандуму про співпрацю щодо реаліза-
ції проекту «Партнерство для розвитку міст» 
у місті Коломиї між Федерацією канадських 
муніципалітетів та Коломийською міською ра-
дою, підписаного 18 грудня 2015 р., реалізовано 
заходи з розробки Стратегії розвитку міста Ко-
ломиї на період до 2027 року.

Стратегія розвитку міста Коломиї скерована на 
покращення умов життя як мешканців міста, 
так і гостей, туристів, інвесторів через поліп-
шення бізнес- та інвестиційного клімату, його 
туристичної та культурної привабливості, яко-
сті міського середовища та системи надання 
ринкових і неринкових послуг. Основою для 
Стратегії стали конкурентні переваги міста, а 
також ті можливості, які відкриваються через 
зміни в його зовнішньому оточенні.

 

Очікуваними результатами втілення Стратегії 
повинні стати:

H	Збільшення кількості робочих місць.

/	Підвищення рівня доходів домогоспо-
дарств.

	Підвищення бізнесової та туристичної 
привабливості міста через поширення 
бренду серед інвесторів та туристів.

	Підвищений рівень комфортності міського 
середовища та якості надання послуг.

Реалізація Стратегії передбачається в рамках 
стратегічного партнерства влади, громади та 
бізнесу, де кожен партнер зможе знайти своє 
місце і свої інтереси та внести відповідний 
вклад у розвиток міста.

Структура документу Стратегії містить два 
компоненти – «стратегічний», тобто систему 
стратегічних і оперативних цілей, досягнення 
яких повинно призвести до стратегічного ба-
чення розвитку міста, та «операційний», як 
окремі програми по кожному стратегічному 
напряму, що складаються з проектів місцевого 
розвитку, в рамках яких передбачені реалістичні 
цілі, конкретні заходи, потенційні виконавці 
та фінансові ресурси, необхідні для реалізації 
проекту. Завершується документ комплектом 
карток технічних завдань на проекти місцевого 
розвитку.

При підготовці дослідницько-аналітичних 
розділів Стратегії було використано мате-
ріали Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України, інших міністерств та 
відомств, Івано-Франківської обласної дер-

Вступ
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жавної адміністрації, науково-дослідних 
організацій, Державного комітету статистики 
України, Головного управління статистики в 
Івано-Франківській області, відділу статис-
тики у м. Коломиї, Коломийської міської ради 
та її виконавчих органів.

У процесі опрацювання Стратегії розвитку 
міста Коломиї фахівці Проекту ПРОМІС здій-
снювали методичне забезпечення, експертний 
аналіз даних і результатів досліджень, отрима-
них під час здійснення процесу планування, 
забезпечували надання консультаційних по-
слуг з питань, які належать до всіх аспектів 
стратегічного планування.
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1. Методологія та 
процес розробки 
Стратегії

Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в усій 
громаді, а також створення спільного бачення майбутнього громади, творчий процес визначення 
проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і сценаріїв, здійснення яких вирішить ці про-
блеми. Стратегічне планування є також ефективним інструментом об’єднання лідерів бізнесу та 
посадовців місцевої влади для створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний 
вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення ін-
ших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян.

Модель Стратегії підбирається й формується з потреб територіальної громади міста.

Методологія розробки Стратегії містить кілька рівнів, серед яких – метод стратегічного управ-
ління розвитком територіальної громади як територіальної соціально-економічної системи, 
сукупність процесів (етапів, кроків) при укладанні (розробленні) Стратегії, а також прикладні 
методики та техніки, які застосовуються в тому чи іншому процесі.

У рамках розроблення Стратегії розвитку громади на практиці метод стратегічного управління 
застосовується через логічно несуперечливу послідовність процесів або кроків, які відображає 
наступна схема:

• Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища

• Профіль громади

• Соціологічні 
дослідження

• Прогнози, моделювання 
сценаріїв

• Бачення

• SWOT/TOWS-аналіз

• Стратегічний вибір

• Плани дій (цілі, завдання)

• Проекти та заходи

• Громадське обговорення

• Ухвалення міською 
радою

• Розробка цільових і 
галузевих програм

• Структура управління

• Моніторинг та оцінка

• Перегляд та коригування

Аналіз ВпровадженняПланування

Рис. 1. Схема процесу розробки Стратегії
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Методологія підготовки та впровадження Стратегії ґрунтується на твердженні, що її впрова-
дження відбудеться лише за умов об’єднання зусиль виконавців заходів та всіх зацікавлених 
сторін. У результаті цієї роботи будуть досягнуті визначені цілі, реалізовані спільні проекти, які 
в цілому забезпечуватимуть сталий розвиток міста.

Документ має модульний характер: окремі його напрями є самодостатніми, автономними, сфор-
мованими в розрахунку на подальше впровадження через реалізацію проектів, кожен із яких є 
окремим елементом впровадження Стратегії, але впливатиме на загальний результат. При по-
требі, документ може бути доповнений іншими напрямами розвитку, які в подальшому громада 
визначить як ключові.

Як і кожен інший документ, Стратегія має ієрархічну природу, тобто вона складається із цілей, 
нижчі з яких підпорядковані вищим і перебувають у системних взаємозв’язках між собою. По-
дана нижче схема показує цю систему цілей Стратегії:

Рис. 2. Схема побудови Стратегії

Стратегічне бачення

Стратегічний напрям A

Стратегічна ціль A.1 Стратегічна ціль Б.1

Оперативна ціль A.11 Оперативна ціль Б.11

Завдання A.1.1.1. Завдання Б.1.1.1.

Стратегічний напрям Б
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Стратегія ґрунтується на інших документах стратегічного характеру, зокрема Генеральному 
плані забудови міста, місцевих цільових програмах, які вже прийняті міською радою і впрова-
джуються її виконавчими органами. Основні положення Стратегії мають враховуватися при 
розробці щорічних та середньострокових Програм економічного й соціального розвитку міста, 
галузевих програм розвитку.

Залучення широкого кола громадян до створення Стратегії розвитку міста дозволяє ідентифіку-
вати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу 
між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є 
обов’язкова участь у ньому всіх активних та зацікавлених представників громади. Розроблена 
таким чином Стратегія відображає інтереси усіх громадян. Створена разом з громадою Стра-
тегія покращення стандартів життя, зміцнення місцевої економіки та системи надання послуг 
відображає інтереси усіх громадян (незалежно від особистісних якостей керівників або полі-
тичної ситуації).

Розпорядженням міського голови м. Коломиї від 09.06.2016 р. № 203-р. була сформована Робоча 
група з підготовки Стратегії розвитку м. Коломиї на період до 2027 року. Всього у ході процесу 
розробки в засіданнях Робочої групи взяло участь 57 активних городян.
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1 Слюзар Ігор Богданович

2 Коцюр Сергій Петрович

3 Маруса Уляна Степанівна

4 Базюк Олександра Маркіянівна

 
5 Стадничук-Берник Тетяна Степанівна

 
6 Віконська Надія Петрівна

 
7 Вовк Михайло Петрович

 
8 Волошенюк Віктор Васильович

 
 
9 Галайчук Віталій Васильович

 
10 Гапич Євгеній Володимирович

 
11 Геник Наталя Антонівна

Учасники Робочої групи:

Члени Робочої групи:

міський голова, голова Робочої групи

перший заступник міського голови, депутат 
Івано-Франківської обласної ради, заступник 
голови Робочої групи

головний спеціаліст відділу економіки та му-
ніципального розвитку Коломийської міської 
ради, секретар Робочої групи

підприємець, член виконавчого комітету Коло-
мийської міської ради

головний спеціаліст відділу економіки та муні-
ципального розвитку Коломийської ради

заступник голови громадської організації «Ко-
ломийські атракції»

заступник виконавчого директора ГО «Лікар-
няна каса»

заступник начальника відділу, головний інже-
нер відділу управління комунальним майном 
Коломийської міської ради

директор Фонду підтримки підприємництва 
«Коломийський бізнес-центр»

журналіст, член незалежної медіа-профспілки 
України

начальник відділу інвестиційної політики, 
зовнішньоекономічної діяльності та енер-
гозбереження Коломийської міської ради 
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12 Гуцал Анатолій Григорович

13 Данищук Михайло Любомирович

14 Дем’янюк Максим Михайлович

15 Дем’янюк Олександр Васильович

16 Довганюк Ігор Дмитрович

17 Дячук Олег Дмитрович

18 Крутко Роман Ігорович

 

19 Кухтар Тарас Миронович

 
20 Колесник Володимир Любомирович

 
21 Мандрусяк Уляна Іванівна

 
22 Мельничук Ігор Васильович

 
23 Оліградський Мирослав Дмитрович

 
24 Осадца Роман Орестович

 
25 Остафійчук Анатолій Миколайович

26 Остяк Роман Адамович

 
 
27 Петрів Ольга Василівна

 
 
28 Перегінчук Ірина Тарасівна

 
29 Рогів Михайло Тарасович

підприємець

юрист ТОВ «Бест-ран консалтинг»

керівник ПП «Дем’ян-сервіс»

підприємець

пенсіонер

заступник міського голови

підприємець, голова постійної комісії з питань 
бюджету, інвестицій, соціально-економічного 
розвитку та зовнішньоекономічних відносин 
Коломийської міської ради

керуючий справами виконавчого комітету Ко-
ломийської міської ради 

начальник відділу молоді та спорту Коло-
мийської міської ради

начальник відділу культури Коломийської місь-
кої ради

керівник громадської організації «Товариство 
Гуцульщина»

спеціаліст Івано-Франківської дистанції сигна-
лізації і зв’язку Львівської залізниці

керівник благодійної організації «Благодійний 
фонд «Рубікон»

підприємець

генеральний директор ПрАТ «Дятьківці», член 
виконавчого комітету Коломийської міської 
ради

заступник начальника вокзалу станції Іва-
но-Франківськ, начальник вокзалу Коломия, 
депутат Коломийської міської ради

заступник директора, головний економіст КП 
«Коломияводоканал»

підприємець
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30 Токарчук Олег Володимирович

 
31 Сандецька Наталя Василівна

 
32 Сенюк Світлана Михайлівна

 
33 Слободян Руслан Ілліч 

 
34 Федорук Назар Миколайович

 
35 Федчук Сергій Васильович

 
 
36 Яремчук Людмила Вікторівна

 
37 Яремин Ірина Василівна

 
38 Мондрик Богдан Йосипович

 
39 Колісник Андрій Ярославович

 
40 Теслевич Андрій Сергійович

 
41 Симчич Роман Мирославович

 
42 Образцова Вікторія Тарасівна

43 Вандич Ірина Вікторівна

 
 
44 Козак Вікторія Петрівна

 
 
45 Тютюнник Лідія Михайлівна

 
головний лікар Коломийської дитячої лікарні, 
депутат Івано-Франківської обласної ради

начальник відділу інформаційної політики Ко-
ломийської міської ради

начальник відділу економіки та муніципального 
розвитку Коломийської міської ради

регіональний менеджер ТзОВ «ВКФ «Тріумф», 
депутат Коломийської міської ради

підприємець, професійний управитель неру-
хомого майна

підприємець, депутат Коломийської міської 
ради, керівник громадської організації «Фонд 
пам’яті Андрія Федчука» 

директор департаменту соціальної політики Ко-
ломийської міської ради

заступник начальника Коломийського міськра-
йонного центру зайнятості

начальник відділу земельних відносин Коло-
мийської міської ради

заступник начальника відділу архітектури та мі-
стобудування Коломийської міської ради

провідний спеціаліст відділу архітектури та мі-
стобудування Коломийської міської ради

начальник відділу капітального будівництва 
та містобудування Коломийської міської ради 
 
головний спеціаліст відділу інвестиційної по-
літики, зовнішньоекономічної діяльності та 
енергозбереження Коломийської міської ради

головний спеціаліст відділу інвестиційної по-
літики, зовнішньоекономічної діяльності та 
енергозбереження Коломийської міської ради

провідний спеціаліст відділу інвестиційної по-
літики, зовнішньоекономічної діяльності та 
енергозбереження Коломийської міської ради

спеціаліст управління освіти Коломийської місь-
кої ради
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46 Шаваринський Ярослав Миронович

 
47 Крив᾿юк Роксолана Ярославівна

 
48 Вітовський Руслан Володимирович

 
 
49 Мельничук Володимир Богданович

 
 
 
50 Будзінський Віктор Богданович

 
51 Костюк Таїсія Андріївна

 
52 Колесник Інна Василівна

 
 
53 Трачук Ірина Ігорівна

 
 
54 Триф᾿як Сергій Миколайович

 
55 Слижук Андрій Іванович

56 Остяк Олена Іванівна

головний інженер управління освіти Коло-
мийської міської ради

провідний спеціаліст відділу культури Коло-
мийської міської ради

експерт, координатор проектів громадської 
організації «Асоціація Економічного Розвитку 
Коломийщини»

депутат Коломийської міської ради, головний 
лікар комунального закладу «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної до-
помоги»

підприємець, депутат Коломийської міської 
ради

директор Коломийського центру туризму та до-
звілля

юрист страхового товариства з додатковою від-
повідальністю «Захід-Резерв», член виконавчого 
комітету Коломийської міської ради 

директор єдиного центру надання реабілітаці-
йних та соціальних послуг міста Коломиї, член 
виконкому

директор БФ «Карітасу Коломийсько-Черні-
вецької єпархії»

керівник філії ТОВ «Бест-ран консалтинг»

провідний спеціаліст відділу економіки та муні-
ципального розвитку Коломийської міської ради

Від проекту «Партнерство для розвитку міст»:
Головний експерт проекту / керівник групи експертів: Лепьошкін Ігор Іванович
Консультанти: Мавко Петро Михайлович, Волошинський Олександр Олександрович
Регіональний координатор: Вандич Віталій Васильович
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Підготовка Стратегії розпочалася з проведення 
стратегічного аналізу, який включав у себе:

	дослідження основних тенденцій соціаль-
но-економічного розвитку м. Коломиї за 
попередній період, дослідження оточення 
(зовнішнього середовища) та оцінка мож-
ливостей розвитку міста,

	проведення у травні-червні 2016 року опи-
тування представників бізнесу.

1 липня 2016 року в приміщенні Коломийської 
міської ради відбулося перше засідання членів 
Робочої групи, під час якого були проведені за-
ходи:

p	презентація та обговорення результатів 
стратегічного аналізу міста;

p	формулювання та обговорення прогнозів 
та сценаріїв розвитку міста;

p	формулювання стратегічного бачення;

p	проведення SWOT-аналізу – ідентифікація 
факторів SWOT.

На основі напрацювань засідання Робочої групи 
був розроблений проект SWOT-матриці – про-
ведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT 
через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені 
базові аналітичні висновки щодо порівняльних 
переваг, викликів та ризиків розвитку Коломиї.

26 серпня 2016 року в приміщенні Коломийської 
міської ради відбулося друге засідання членів 

Робочої групи, під час якого були проведені:

p	визначення стратегічних цілей (пріорите-
тів);

p	ідентифікація стратегічних проблем по 
кожному вибраному пріоритету.
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26 жовтня 2016 року в приміщенні Коло-
мийської міської ради відбулося третє засідання 
членів Робочої групи, під час якого було:

p	визначено стратегічні, операційні цілі та 
завдання Стратегії;

p	визначення сфери (поля) реалізації завдань;

p	затверджено для поширення зацікавлених 
сторін оголошення про підготовку тех-
нічних завдань на проекти розвитку, які 
відповідають завданням Стратегії.

Упродовж листопада 2016 р. – січня 2017 р. 
відбувалася підготовка технічних завдань на 
проекти розвитку, які відповідають завданням 
Стратегії. Усього за цей період зацікавленими 
в розвитку міста, представниками місцевого 
самоврядування, місцевих органів державної 
влади, бізнесу, громадських організацій було 
підготовлено більше 90 ідей на проекти місце-
вого розвитку.

17 січня 2017 року в приміщенні Коломийської 
міської ради відбулося четверте засідання чле-
нів Робочої групи, під час якого були проведені 
відбір та корегування технічних завдань на про-
екти розвитку для плану реалізації Стратегії.

Усі засідання Робочої групи проводились у 
відкритому режимі, тому всі бажаючі мали 
можливість брати участь в розробці Стратегії. 
Процес розроблення Стратегії постійно висвіт-
лювався у місцевих та регіональних ЗМІ.



2. Характеристика міста 

та регіону
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2. 1. Коротка 
характеристика 
міста

Коломия – місто обласного значення Іва-
но-Франківської області.

Місто розташоване на південному заході 
України, в південно-східній частині Івано-Фран-
ківської області, на лівому березі р. Прут (ліва 
притока р. Дунай) на Передкарпатській ви-
сочинній фізико-географічній області та 
Зовнішніх Карпатах. Довжина міських кор-
донів становить приблизно 35 км, у т. ч. по р. 
Прут — 8,5 км. Місцезнаходження міста: 48°30' 
пн.ш., 25°06' сх.д., 243 м над рівнем моря. Ре-
льєф Коломиї рівнинно-терасний, загальний 
нахил поверхні на Схід. Територія міста 41,149 
км2. Кількість населення м. Коломия – 61,2 тис. 
осіб. Місто розташоване на відстані 65 кіломе-
трів від обласного центру м. Івано-Франківська 
і має з ним залізничне сполучення та автомо-
більну дорогу загальнодержавного значення.

Значний вплив на соціально-економічний стан 
міста має рівень розвитку дорожньо-транспорт-
ної інфраструктури. Транспортне сполучення 
населених пунктів регіону забезпечується ав-
томобільним і залізничним транспортом.

Рис. 3. Коломия на адміністративній карті 
Івано-Франківської області
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Регулярне автобусне сполучення м. Коломия 
має з обласним центром, сусідніми містами 
Яремче та Косів, а також з Чернівцями. До кож-
ного зі всіх трьох населених пунктів добиратися 
близько 1-1,5 год. З автостанції відправля-
ються автобуси та мікроавтобуси до більшості 
населених пунктів Коломийського району та 
складається із 72 приміських маршрутів.

Коломия по периметру міської зони (близько 
35 кілометрів, в т.ч. по ріці Прут 8,5 кілометра) 
межує з населеними пунктами Коломийського 
району. Основна річка – Прут, у межах міста в 
неї впадають річки Пістинька, Коломийка, Ра-
дилівка, Косачівка, Чорний потік та ін.

Таблиця 1. Порівняння показників міста Коломиї, Коломийського району, Івано-Франківської області

Регіони Площа, км²
Площа у % 
до площі 

країни
Населення

Населення у % 
до населення 

країни

Щільність 
населення, 

осiб/км²

Коломия 41,1 0,007 61236 0,14 1505

Коломийський 
район 1026,1 0,17 100004 0,23 97

Івано-
Франківська 

область
13927,6 2,31 1382553 3,22 99

Україна 603549,0 100,0 42929300 100,0 71

Клімат міста характеризується сприятливими 
умовами протягом усіх сезонів. Місто Коло-
мия знаходиться в мальовничому районі та є 
чудовим місцем для проживання, бізнесу, ро-
боти та відпочинку. Помірно-континентальний, 
вологий клімат, прохолодний влітку та м'який 
взимку, є дуже сприятливим для господарської 
діяльності населення. Середньорічна темпера-
тура повітря +7,3°С.

Середнє число безморозних днів у році – 163, 
середньорічний перехід температури через ну-
льову позначку відбувається весною 9 березня, 
а восени – 25 листопада. Вегетаційний період 
складає 211 днів. Середньорічна кількість до-
щових днів в рік становить близько 100 і опадів 
випадає близько 658 мм.
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1. Методологія та 
процес розробки 
Стратегії

Коломия – одне з найстаріших міст 
регіону. Перша літописна згадка про 
місто належить до 1241 року і стосується 
коломийської солі. Пізніше столиця 
Покуття, Коломия, тільки побіжно 
згадується в Галицькому літописі. 
Вона фігурує як місто солі й зберегла це 
значення у загальноукраїнському масштабі 
протягом цілого ряду століть аж до ХІХ 
віку.
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Важливі події в житті коломиян позначилися 
в VI-VII століттях, коли на південно-західному 
кордоні Київської центральної держави вини-
кає, розвивається й виконує певні політичні та 
соціально-економічні функції поселення Коло-
миї. Саме в цей період створилися передумови 
для становлення Коломиї торговельної, центру 
посередницької торгівлі на перехресті шляхів із 
Західної до Східної Європи.

Розвиток міста в епоху середньовіччя мав певні 
особливості в порівнянні з іншими подібними 
містами Центральної та Східної Європи. Тут 
відбуваються польсько-шляхетські сеймики, 
укладаються міжнародні мілітарні угоди між 
Польщею та Волощиною. Розвиток цехового 
ремесла, привілеї польських королів не лише 
сприяли господарському розвитку цілого 
Покуття, а й піднесенню Коломиї як політи-
ко-культурного центру. Цьому сприяло ще й те, 
що Коломия як вільне королівське місто Поль-
ської корони, в 1395-1565 роках отримало від 
короля та сейму певні привілеї на право еконо-
мічної та зовнішньоекономічної діяльності. У 
1405 році місто отримало Магдебурзьке право, 
були створені й розвивались 9 ремісничих цехів, 
що об’єднували 14 спеціальностей, 7 основних 
ремесл. У кінці ХVІІІ ст. міське ремесло втрачає 
феодальні риси, переходить на основи капіталіс-
тичного розвитку. Найпоширенішими галузями 
ремесла в Коломиї стає кравецтво, кушнірство, 
бондарство, ткацтво, гончарство, різництво, 
пекарство. У здійсненні широкомасштабної 
торгівлі велику роль відіграли прокладення по-
штового зв’язку й будівництво шосейних доріг.

У 1785 році було налагоджено поштовий зв’язок 
з Чернівців через Ясси до Молдавії, Туреч-
чини й Балкан. У 1870 році в Коломиї діяли 5 
шкіряних, 8 винокурних заводів, а також лі-
сопильні, гончарні та цегельні заводи. Серед 
підприємств текстильної промисловості Га-
личини найбільшим до середини ХІХ ст. була 
Коломийська фабрика «Геллєра і Синів». Роз-
виток нафтової промисловості мав чималий 
вплив на становлення Коломиї економічної. У 
цей період місто, де проживали, крім україн-
ців, поляки та євреї, німці й вірмени, англійці 
й болгари, стає центром етнонаціональних та 
економічних відносин на Покутті. Наприкінці 
ХІХ століття активно ведуться містобудівні ро-
боти: в 1877 році збудовано міську ратушу, на 
цей період припадає спорудження будинку по-
вітової Ради, в якому тепер знаходиться музей 
історії міста. У 1902 році завершено будівниц-
тво Народного дому, з’являються сучасні міські 
квартали та дільниці, прикрашені оригінальним 
вирішенням пам’яток української та західноєв-
ропейської архітектури.

У період 1919-1939 рр. кооперативні, приватні 
та державні установи об’єднують переважно 
сільських споживачів і торговельні спілки, ре-
гулюють ціни на сільськогосподарські продукти 
та готові вироби. Визначними установами в 
Коломиї стають «Маслосоюз», «Центросоюз», 
«Народна торгівля», «Центробанк», «Покут-
ський союз», «Покутський господар».

До 1939 року Коломия стає другим після Львова 
центром культурно-громадського життя 
Галичини. Після Другої світової війни місто роз-
вивається, як більшість подібних міст України.

2.2. Історична 
довідка
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2. 3. Коротка 

характеристика Івано-

Франківської області

Івано-Франківська область розташована в гео-
графічному центрі Європи, на південному заході 
України, на стику двох великих природно-гео-
графічних підрозділів – Східноєвропейської 
рівнини та Східних Карпат.

Івано-Франківська область межує із Закар-
патською, Львівською, Тернопільською та 
Чернівецькою областями України. На крайньому 
півдні має державний кордон протяжністю  
50 км з Марамуреським повітом Республіки Ру-
мунія.

Рис. 4. Географічне розташування 
Івано-Франківської області

Територія області становить 13,9 тис. кв. км, що 
складає 2,3% площі території України й займає 
22 місце серед інших областей держави. Менші 
за площею тільки Чернівецька, Закарпатська та 
Тернопільська області.

Відстань від Івано-Франківська до Києва заліз-
ницею – 716 км, шосейними дорогами – 614 км. 
Відстані до найближчих економічних центрів 
Європи становлять: до Берліна – 990 км, Буда-
пешта – 650 км, Бухареста – 720 км, Варшави 

– 530 км, Відня – 840 км, Праги – 900 км.

Основними автомобільними дорогами дер-
жавного значення, які проходять територією 
області, є Н09 (Р03) Львів-Рогатин-Івано-Фран-
ківськ-Мукачево (основна траса зі Львова до 
курорту «Буковель») та Н10 (Р04) Стрий-Іва-
но-Франківськ-Чернівці. Ця дорога також 
проходить через місто Коломию.

Експлуатаційна довжина залізниці загального 
користування становить 494 км (2,3% від за-
гальної довжини залізничних колій по Україні). 
Щільність залізничної мережі – 36 км на 1 тис. 
кв. км, що на рівні середнього показника по 
Україні.

Рис. 5. Коломия на карті шляхів сполучення області
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Коломия має залізничне сполучення з Іва-
но-Франківськом, Чернівцями та Мукачевом 
(через Рахів). Івано-Франківська область вхо-
дить у перелік найбільш привабливих та 
популярних туристичних регіонів України. Іс-
нуюча база рекреаційних закладів різних форм 
власності (362 одиниці на 17,6 тис. місць) дає 
можливість нарощувати лікувально-оздоро-
вчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі 
й для іноземних туристів. На сьогодні майже 
800 сільських господарів приймають туристів 
у своїх садибах.

Туристичні послуги надають більше 100 ту-
роператорів та турагентів; діє мережа з 14 
туристично-інформаційних центрів.

Найпопулярніші туристичні місця краю:

	Манявський скит (Богородчанський ра-
йон);

	Гошівський монастир (Долинський район);

	гора Говерла (2061м, Чорногірський  
хребет);

	колишня обсерваторія на г. Піп Іван  
(2026 м);

	високогірні озера Несамовите, Бребенес-
кул, Марічейка (Чорногірський хребет);

	національний заповідник «Давній Галич»;

	музеї Писанки та народного мистецтва 
Гуцульщини й Покуття (м. Коломия);

	природний комплекс «скелі Довбуша» (с. 
Бубнище поряд з м. Болехів);

	скелі «Писаний камінь» (Верховинський 
район);

	«сріблясті» водоспади в с. Шешори (Косів-
ський район);

	вузькоколійка «Карпатський трамвай» (До-
линський, Рожнятівський райони);

	Сокільський хребет (Косівський район).

В області успішно працює гірськолижний 
комплекс «Буковель». Туристи також мають 
можливість покататися на гірських лижах в 
Поляниці, Яблуниці, Ворохті, Косові, Вишкові, 
Верховині. Всього на території області працю-
ють 25 гірськолижних витягів.

Популярними є водні туристичні маршрути та 
різні форми командного активного відпочинку. 
Розвивається інфраструктура для водного ту-
ризму на території Дністровського каньйону, 
створені умови для сплавів річками Білий та 
Чорний Черемош, Прут, Лімниця.
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2.4. Значення міста 

Коломиї для регіону в 

економічному вимірі

2.5. Зайнятість 
населення

Місто Коломия в структурі економіки області 
має вагоме значення. При тому, що кількість 
населення міста Коломиї складає 4,4% від на-
селення області, 3,6 % від загальнообласного 
показника вкладено капітальних інвестицій в 
місцеву економіку. Значна частка прийнятого 
в експлуатацію житла (4,7%) та роздрібного 
товарообігу 6,2% (займає друге місце після Іва-
но-Франківська).

Ділова активність в Коломиї щороку зростає. 
Це стосується малого бізнесу. Про сприятливий 
бізнес-клімат у Коломиї свідчить те, що місто 
вже впродовж кількох років зберігає першість 
по кількості малих підприємств на 10 тисяч 
населення (96) і майже в 1,7 рази випереджає 
середньообласний (55) та загальноукраїнський 
(63) рівні.

Ситуація з працевлаштуванням на локальному 
та регіональному рівнях наочно відображена в 
таблиці 2.

Структура зайнятості на місцевому ринку праці 
тяжіє до промислового сектору та торгівлі (38% 
та 12% зайнятих відповідно), економічний про-
філь міста пов’язаний із машинобудуванням, 
транспортом та харчовою промисловістю.

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014

Коломия 11,6 11,9 11,7 10,9 10,8

Коломийський 
район 9,3 8,7 9,4 8,8 7,8

Івано-
Франківська 

область
225,1 220,0 219,0 213,1 208,5

Таблиця 2. Динаміка чисельності зайнятого населення в місті Коломиї, Коломийському районі 
та Івано-Франківській області, (тис. осіб)
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38%
12%
 

9% 
6%

12%
11% 

12% 

Промисловість 
Оптова й роздрібна торгівля; торгівля 
транспортними засобами; послуги з їх 
ремонту 
Транспорт і зв'язок 
Операції з нерухомістю, здавання під 
найом та послуги юридичним особам 
Освіта 
Охорона здоров'я та соціальна 
допомога 
Інше 

Рис. 6. Структура зайнятості мешканців Коломиї в розрізі видів економічної діяльності

38+12+9+6+12+11+12+A38%

12%

12%

12%

11%

9%
6%
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2.6. Економіка 
міста

Промисловість міста представлена підприємствами харчової промисловості, видавничої справи, 
виробництвом інших неметалевих мінеральних виробів, легкою промисловістю, водопоста-
чанням, каналізацією, поводженням з відходами, по постачанню електроенергії, газу, пари та 
кондиційного повітря, машинобудівною галуззю; виробництвом деревини та виробів з дере-
вини та іншого виробництва. 

Станом на 1.01.2015 р на території міста знаходиться 1793 суб'єкти господарювання, у т.ч. зі ста-
тусом юридичної особи – 1705, без статусу юридичної особи – 88. У розрізі видів економічної 
діяльності домінують господарюючі суб’єкти, зайняті у сфері оптової і роздрібної торгівлі, опе-
рацій з нерухомістю та ті, що надають колективні, громадські й особисті послуги.

20+8+1+12+6+22+3+1+3+17+4+3+A
20%

8%
 1% 

12%
6%
22% 

3%
1%
3%
17%

4%
3%

Колективні, громадські та особисті 
послуги 
Інші види економічної діяльності
Сільське господарство, мисливство та 
лісове господарство
Промисловість
Будівництво 
Оптова і роздрібна торгівля; торгівля 
транспортними засобами; послуги з 
ремонту
Готелі та ресторани 
Фінансова діяльність 
Транспорт і зв’язок
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Рис. 7. Структура суб’єктів господарської діяльності м. Коломия за видами діяльності
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Демографія

Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже якісь значні демографічні 
кризи, які відбуваються в певний історичний період, відбиваються на демографічних процесах 
впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в Україні був різкий спад на-
роджуваності з середини й до кінця 1990-х років, що був спричинений різким падінням рівня 
життя населення. Наступні діаграми ілюструють ці процеси.

Івано-Франківська область являє собою регіон України з мінімальними деформаціями вікової 
структури населення. Найбільш негативні деформації зумовлені втратами населення у воєнні та 
повоєнні роки (1943-1947 рр.), і вони мають відносну оцінку – 22,4 тис. осіб.

3.1. Деякі прогнози 
розвитку Коломиї 
до 2020 року

Рис. 8. Статево-вікові піраміди наявного населення Івано-Франківської області 
за 1989 рік (зліва) та станом на 05.12.2014 р.
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Помітно негативна деформація у віковій групі 82-85 років, яка близька до 16 тис. осіб. Чи не єдина 
позитивна деформація у віковій структурі населення регіону спостерігається у віковій групі 34-
42 роки, народжених у 1959-1964 роках. Відносне зростання близько 17 тис. осіб можна пояснити 
поверненням значної частини репресованого у повоєнний час населення на рідну землю .

Це означає, що у період дії Стратегії розвитку Коломия у 2016-2025 рр. у місті, як і в цілому по 
регіону, буде відчуватися брак працездатного населення у віці 20-25 років. Динаміка показника 
кількості населення у м. Коломия вказана на рисунку 10.

 
Як видно з рисунку, при збереженні вихідних 
умов, у наступні роки спостерігатиметься незна-
чна (майже непомітна) тенденція до зростання 
населення, наслідком якої стане те, що у 2020 р. 
населення міста складе близько 61,45 тис. осіб.

Направленість структурних вікових змін у 
випадку Коломиї дає можливість здійснити про-
гноз на період п’яти років.

Рис. 9. Структурні деформації демографічної ситуації в Івано-Франківській області

Рис. 10. Динамічна картина та прогноз чисельності 
мешканців міста до 2020 р. , (осіб)

В. Яворська. Деформація статево-вікової структури населення та їх наслідки - демографічні хвилі у регіональних 
геодемографічних процесах – режим доступу: http://bit.ly/2g3FbRk
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Рис 11. Динамічна картина структури вікових груп Коломиї та її прогноз до 2020 р

Рис 12. Прогнозована укрупнена вікова структура 
населення Коломиї (2020 р.)

Наочною є тенденція до скорочення кілько-
сті працездатного населення, що, як наслідок, 
при незначних змінах кількості населення мі-
ста загалом призведе до збільшення соціального 
навантаження на нього. З іншого боку на фоні 
поступового збільшення частки людей пен-
сійного віку в Коломиї присутня позитивна 
тенденція до збільшення рівня вагомості молод-
шої вікової групи в загальній віковій структурі. 
Таким чином, в укрупненому варіанті станом на 
2020 рік вона матиме такий вигляд, як зобра-
жено на рисунку 12.

Таким чином, основні демографічні тенденції 
міста Коломиї – це «старіння» населення, ско-
рочення працездатного населення і, як наслідок, 
зростання демографічного навантаження.
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Рис. 13. Ретроспектива структурних змін економічного профілю Коломиї у 2004-2014 рр. та прогноз до 2020 р. , %

Економіка

Детальний аналіз промислового сектору 
економіки Коломиї показує, що соціально- 
економічний стан міста формують промислові 
підприємства таких галузей: машинобудів-
ної, металообробної, деревообробної, легкої, 
харчової, поліграфічної та промисловості буді-
вельних матеріалів. Причому за останні роки в 
цій загальній картині відбулись лише незначні 
структурні зміни на користь харчової та легкої  
промисловості.

На відміну від тенденцій останніх років, якщо при ретроспективному аналізі економічного про-
філю Коломиї взяти більший часовий проміжок, прослідковуються чіткі структурні зміни, які 
дозволяють здійснити прогноз на середньострокову перспективу. Для прогнозування обсягів ре-
алізації продукції промислового сектора міста взято ті види економічної діяльності, котрі або 
історично відігравали ключову роль у формуванні економічної бази Коломиї, або ті, вагомість 
яких в останні роки поступово збільшувалась.
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За результатами ретроспективного аналізу та здійснення на його підставі прогнозу можна зро-
бити такі висновки:

	практичне зникнення деревообробної промисловості. Той вид господарської діяльності, який 
ще на початку 2000-х років становив одну з основ економічного профілю міста, як станом 
на сьогодні, так і в середньостроковій перспективі, при усіх інших рівних умовах, прак-
тично повністю елімінується. Очевидно, від’ємні величини обсягів реалізованої продукції, 
отримані на підставі прогнозів, не є можливими, однак вони підтверджують тенденцію по-
передніх років, котра свідчить про те, що принаймні деревообробна та суміжні з нею види 
промисловості не відіграватимуть вагомої ролі в місцевій економіці;

	вагоме зростання харчової промисловості, частка якої в економічному профілі міста у  
2020 р. може сягнути майже третини від усіх обсягів реалізації промислової продукції;

	поступове зростання значущості, як містоформуючої економічної бази, легкої промисло-
вості.

	відносна стабільність ролі машинобудування у формуванні економічного профілю Коло-
миї.

Як результат, прогнозована структура економічного профілю міста у 2020 р. виглядатиме та-
ким чином.

Рис. 14. Прогнозована структура 
економічного профілю міста у 2020 р.
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3.1. Сценарії 
розвитку міста 
Коломиї

Інерційний сценарій

Реалізується при незмінності факторів впливу.

Базові припущення – національний рівень:
1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується.
2. Зростають видатки бюджету на утримання армії та ВПК.
3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігаємо 

їх імітацію.
4. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2018 р.
5. ВВП країни продовжує падіння, зокрема, у 2016 році МВФ, а також ЄБРР, прогнозують 

річний ріст реального ВВП України на рівні 1,5% та 2,0% відповідно.
6. Національна валюта підтримується виключно міжнародними кредитами та інтервен-

ціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція.
7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій 

не зростає.
8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися 

більше 50% малого й середнього бізнесу.
9. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення рівня не-

платежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ.
 
Базові припущення – місцевий рівень:
1.  Упізнаваність міста на інвестиційній карті України залишається незначною.
2.  Інвестиційний і підприємницький клімат без змін.
3.  Туристична привабливість міста низька, місто непопулярне як цілісний туристичний про-

дукт.
4.  Бюджетна забезпеченість дещо покращується внаслідок фінансової децентралізації.

Демографічна ситуація на найближчі роки залишається майже без змін, спостерігатиметься 
незначне зростання за рахунок міграції сільського населення району та незначне збільшення 
народжуваності, при цьому вікова структура населення змінюється в бік скорочення працез-
датного населення та його «старіння», що відповідно призводить до зростання навантаження на 
працездатне населення. Прогнозована чисельність населення міста на 2020 рік – 61,5 тис. осіб. За 
збереження темпів скорочення кількості зайнятого населення його число на 2020 рік може ста-
новити близько 9,5 тис. осіб.

Що відбувається:
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Промисловий потенціал міста повільно скорочується без відчутних інвестицій в модернізацію 
підприємств та підвищення рівня технологічності (переведення на 5-6 технологічні уклади), що 
відбивається на рівні реальних доходів населення міста. Унаслідок скорочення робочих місць в 
реальному секторі більшість населення живе за рахунок дрібної торгівлі, послуг, бюджетних, пен-
сійних та соціальних виплат. Промислова база міста скорочується при незмінності її структури: 
економічний профіль міста визначає легка, харчова та залишки деревообробної промисловості. 
Динаміка товарної структури експорту промислової продукції виявляє суттєве скорочення 
майже всіх груп, дещо нижчий рівень скорочення тільки в групі текстильних матеріалів і тек-
стильних виробів.

Невиразність міста на інвестиційній карті України не сприяє залученню стратегічних інвесторів 
у високотехнологічні галузі, містоформуюча сфера й надалі визначається галузями економіки з 
низькою доданою вартістю. Роль малого підприємництва в економіці міста залишається незнач-
ною, у структурі МСБ переважають торгівля та послуги. Рівень життя населення та соціальна 
сфера перебувають на середньорегіональному рівні.

Сценарій сталого економічного зростання

Базові припущення – національний та регіональний рівень:
1. Унаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України припиняється.
2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються.
3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.
4. ВВП країни починає зростати в 2017 р.
5. Національна валюта стабільна.
6. Інвестиційна привабливість країни покращується.
7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні».
8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання та-

рифів на комунальні послуги.
9. Ефективно працює Державний фонд регіонального розвитку.
10. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку. 

Основою для запуску такого сценарію повинні стати фактори:

T	стійке економічне зростання та підвищення інвестиційної привабливості України у серед-
ньостроковій перспективі,

T	активізація повітряних сполучень в регіоні (Івано-Франківський аеропорт),
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T	реконструкція автодоріг Н09 (вихід на Львівський міжнародний аеропорт) та Н10,

T	досвід та позитивні приклади залучення інвестицій у машинобудівну та приладобудівну 
галузі в Карпатському економічному районі (останній приклад – завод «Фуджікура» у 
Львові), 

T	початок діяльності Коломийського технопарку й поява реальних інвесторів – німецького 
холдингу Leoni AG та компанії Швайгофер,

T	загалом позитивний імідж міста, привабливість для життя та туризму,

T	сприятливий підприємницький та інвестиційний клімат,

T	ефективна маркетингова політика,

T	активність міста на інвестиційних ринках

Задіяння цього комплексу факторів призводить до зацікавленості містом стратегічних інвесто-
рів у галузі промисловості з високою доданою вартістю.

Створюються нові виробництва у галузі машинобудування, приладобудування, деревообробної, 
легкої та харчової промисловості. Коломия формує новий економічний профіль як місто висо-
котехнологічної промисловості у галузях з високою доданою вартістю.

З’являється потреба в кваліфікованій робочій силі, яку можна привабити високими заробітними 
платами та підвищенням якості життя.

Навколо стратегічних інвесторів формуються послугово-логістичні кластери підприємств ма-
лого й середнього бізнесу. Місто формує регіонально-інтегровані туристичні продукти й нові 
туристичні маршрути, поступово замикаючи їх на собі як регіональному туристичному центрі. 
Пожвавлення туристичного сектора стимулює розвиток готельно-конференційної інфраструктури.

Місто займає вагоме місце в регіоні як діловий, туристичний і культурний центр, приваблюючи 
інвесторів, підприємців, туристів, гостей та нових мешканців. Зростає зайнятість та рівень ре-
альних доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок. 

Збільшення бюджетних надходжень, активність міста у впровадженні регіональної стратегії, між-
муніципальній співпраці дозволить підвищувати якість міського середовища.

Що відбувається:
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3.3. Стратегічне бачення розвитку міста

(за результатами засідання Робочої групи 1 липня 2016 р.)

	місто розвиненої високотехнологічної промисловості,  
привабливе й відкрите для інвесторів;

H	місто підприємництва і підприємців, де легко відкрити та  
вести бізнес;

	привітне для туристів та гостей, місто добробуту, високої 
якості життя;

	громада, що плекає свою історію і традиції, де є всі можливості 
для самореалізації і творчого розвитку особистості.

Коломия – регіональний економічний та культурно-
туристичний центр Прикарпаття та Покуття, 

ворота до Гуцульщини;
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3.4. Результати аналізу SWOT / TOWS

Сильні сторони

1. Розташування в екологічно чистому регіоні

2. Вигідне географічне розташування: близь-
кість до Карпат та Дністра, рівновіддаленість 
від двох обласних центрів

3. Добре залізничне та автомобільне (дорога 
Н10) транспортне сполучення з регіональ-
ними центрами: Івано-Франківськом та 
Чернівцями

4. Наявність аеродрому

5. Наявність вільних земельних ділянок, када-
стрової та грошової оцінки земель

6. Наявність старопромислових зон, придат-
них для інвестицій

7. Дислокація 10-ї гірсько-штурмової бригади

8. Нові інвестори: Leoni & Швайгофер

9. Достатньо розвинене мале й середнє під-
приємництво

10. Наявність освітньої бази для підготовки 
спеціалістів потрібних напрямків для по-
тенційних інвесторів

11. Наявність сучасної системи водопостачання 
з очищенням води

12. Велика кількість історичних, архітектурних 
та культурних пам’яток

13. Унікальний вишиванковий базар

Слабкі сторони

1. Недостатність власних коштів для розвитку 
міської інфраструктурВигідне географічне 
розташування: близькість до Карпат та Дні-
стра, рівновіддаленість від двох обласних 
центрів

2. Відсутність інвентаризації земель та системи 
інформації про вільні земельні ділянки та 
нежитлові приміщення

3. Низький рівень залучення іноземних інвес-
тицій (через недосконалість законодавства 
та відсутність системного підходу)

4. Відсутність сформованого інвестиційного 
продукту та промоції міста

5. Недостатній рівень розвитку міської інф-
раструктури: недосконала транспортна 
мережа; зношеність інженерних комунікацій

6. Невідповідність запиту ринку праці міста 
та підготовки спеціалістів навчальними за-
кладами міста

7. Недостатньо розвинена туристична інфра-
структура

8. Відсутність в місті великих промислових 
підприємств

9. Високий рівень демографічного наванта-
ження (на одного працюючого)

10. Значний рівень тіньової економіки

11. Відсутність встановлених меж між містом 
та районом (законодавчо)

Таблиця 3. Результати SWOT-аналізу
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14. Добре розвинена мережа охорони здоров’я: 
велика лікарня, мережа медичних закладів 
(можливий повітовий округ)

15. Мультикультурна історія, культурна та ре-
лігійна толерантність

16. Незалежність громадян від центрального 
теплопостачання

17. Наявність полігону для захоронення ТПВ

Можливості

1. Розвиток туристичної індустрії в місті та ре-
гіональних туристичних продуктів

2. Створення індустріальних парків, будівниц-
тво нових виробничих потужностей

3. Розвиток легкої та харчової промисловості: 
екопродукти з етнічними мотивами та ін.

4. Використання, підготовка й перепідготовка 
спеціалістів технічних спеціальностей на за-
пит ринку праці

5. Запровадження енергоефективних техноло-
гій та альтернативної енергетики

6. Розвиток торгівлі за рахунок збільшення 
торгових платформ / площ і їх впорядку-
вання (продукти фермерських господарств, 
вишиванки, сувеніри та ін.)

7. Транскордонне співробітництво (логістич-
ний центр)

12. Відсутність плану забудови центральної ча-
стини міста

13. Недостатній рівень забезпеченості вільних 
ділянок промислової зони необхідними ко-
мунікаціями

14. Відсутність сучасної системи організації 
збору, переробки, утилізації відходів

15. Відсутність конкурентного середовища на-
давачів послуг ЖКГ

 
Загрози

1. Продовження військового конфлікту на 
Сході України

2. Екологічні загрози (погіршення кліматич-
них умов, часті повені, втрата потенційного 
інвестора в деревообробній сфері)

3. Техногенна загроза: близьке розташування 
до калуського хімічно-промислового об’єкта

4. Недостатньо ефективні реформи у сферах 
економічної та податкової політики

5. Розташування стратегічних військових 
об’єктів (при нестабільній військовій си-
туації місто одним із перших може бути в 
переліку закритих режимних об’єктів

6. Старіння населення міста

7. Відплив працездатного населення, зокрема, 
молоді

8. Транспортний колапс через недосконалу
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8. Децентралізація (приєднання громад)

9. Запровадження сучасних технологій пово-
дження з ТПВ (сортування/переробка сміття 
вторинна переробка матеріалів)

10. Запуск / відновлення діяльності коло-
мийського аеродрому

11. Створення конкуренції на ринку комуналь-
них послуг (в т.ч. обслуговування та ремонту 
житла)

12. Залучення зовнішніх фінансових ресурсів 
на впровадження європейських екологіч-
них проектів на модернізацію комунальної 
сфери

13. Активізація громади міста у вирішенні про-
блем місцевого значення

9. Занепад пам’яток архітектури та інших при-
вабливих туристичних об’єктів

10. Критичне скорочення кількості власного 
комунального майна та земельних ресур-
сів міста

11. Інфляція та подорожчання енергоносіїв

12. Конкуренція з боку розвинених міст-сусідів

13. Закриття / скорочення освітніх закладів мі-
ста

14. Корупція в різних сферах (тіньова еконо-
міка, зарплата в конвертах)

15. Конфлікти на релігійному та соціокультур-
ному підґрунті

міську транспортну мережу
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Сильні сторони МожливостіПідтримують

1. Розташування в екологічно чистому регіоні

2. Вигідне географічне розташування: близь-
кість до Карпат та Дністра, рівновіддаленість 
від двох обласних центрів

3. Добре залізничне та автомобільне (дорога 
Н10) транспортне сполучення з регіональ-
ними центрами: Івано-Франківськом та 
Чернівцями

4. Наявність аеродрому

5. Наявність вільних земельних ділянок, када-
стрової та грошової оцінки земель

6. Наявність старопромислових зон, придат-
них для інвестицій

7. Дислокація 10-ї гірсько-штурмової бригади

8. Нові інвестори: Leoni & Швайгофер

9. Достатньо розвинене мале і середнє під-
приємництво

10. Наявність освітньої бази для підготовки 
спеціалістів потрібних напрямків для по-
тенційних інвесторів

11. Наявність сучасної системи водопостачання 
з очищенням води

12. Велика кількість історичних, архітектурних 
та культурних пам’яток

13. Унікальний вишиванковий базар

14. Добре розвинена мережа охорони здоров’я: 
велика лікарня, мережа медичних закладів 
(можливий повітовий округ)

15. Мультикультурна історія, культурна та релі-
гійна толерантність

16. Незалежність громадян від центрального те-
плопостачання

17. Наявність полігону для захоронення ТПВ

1. Розвиток туристичної індустрії та регіональ-
них туристичних продуктів

2. Створення індустріальних парків, будівниц-
тво нових виробничих потужностей

3. Розвиток легкої та харчової промисловості: 
екопродукти з етнічними мотивами та ін. 

4. Використання, підготовка й перепідготовка 
спеціалістів технічних спеціальностей на за-
пит ринку праці

5. Запровадження енергоефективних техноло-
гій та альтернативної енергетики

6. Розвиток торгівлі за рахунок збільшення 
торгових платформ / площ та їх впорядку-
вання

7. Транскордонне співробітництво (логістич-
ний центр)

8. Децентралізація (приєднання громад)

9. Запровадження сучасних технологій пово-
дження з ТПВ

10. Запуск / відновлення діяльності коло-
мийського аеропорту

11. Створення конкуренції на ринку комуналь-
них послуг (в т.ч. обслуговування та ремонту 
житла)

12. Залучення зовнішніх фінансових ресурсів 
на впровадження європейських екологіч-
них проектів на модернізацію комунальної 
сфери

13. Активізація громади міста у вирішенні про-
блем місцевого значення

1, 5, 9, 12 

1, 7 

1, 2, 3, 6, 7 







1, 10 

2, 3, 4 

2, 3 

2, 3 

2, 4 
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12 

11 
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1 

8 

























2, 9 

Аналіз у секторі «Порівняльні переваги». Тип стратегії – агресивна, наступальна.



Слабкі сторони МожливостіЗменшують

1. Недостатність власних коштів для розвитку 
міської інфраструктури

2. Відсутність інвентаризації земель та системи 
інформації про вільні земельні ділянки та не-
житлові приміщення

3. Низький рівень залучення іноземних інвес-
тицій (через недосконалість законодавства 
та відсутність системного підходу)

4. Відсутність сформованого інвестиційного 
продукту та промоції міста

5. Недостатній рівень розвитку міської інф-
раструктури: недосконала транспортна 
мережа; зношеність інженерних комунікацій

6. Невідповідність запиту ринку праці міста 
та підготовки спеціалістів навчальними за-
кладами міста

7. Недостатньо розвинена туристична інфра-
структура

8. Відсутність в місті великих промислових під-
приємств

9. Високий рівень демографічного наванта-
ження (на одного працюючого)

10. Значний рівень тіньової економіки

11. Відсутність встановлених меж між містом та 
районом (законодавчо)

12. Відсутність плану забудови центральної ча-
стини міста

13. Недостатній рівень забезпеченості вільних 
ділянок промислової зони необхідними ко-
мунікаціями

14. Відсутність сучасної системи організації 
збору, переробки, утилізації відходів

15. Відсутність конкурентного середовища на-
давачів послуг ЖКГ

1. Розвиток туристичної індустрії та регіональ-
них туристичних продуктів

2. Створення індустріальних парків, будівниц-
тво нових виробничих потужностей 

3. Розвиток легкої та харчової промисловості: 
екопродукти з етнічними мотивами та ін. 

4. Використання, підготовка і перепідготовка 
спеціалістів технічних спеціальностей на за-
пит ринку праці

5. Запровадження енергоефективних техноло-
гій та альтернативної енергетики

6. Розвиток торгівлі за рахунок збільшення 
торгових платформ / площ та їх впорядку-
вання

7. Транскордонне співробітництво (логістич-
ний центр)

8. Децентралізація (приєднання громад)

9. Запровадження сучасних технологій пово-
дження з ТПВ

10. Запуск/відновлення діяльності коло-
мийського аеропорту

11. Створення конкуренції на ринку комуналь-
них послуг (в т.ч. обслуговування та ремонту 
житла)

12. Залучення зовнішніх фінансових ресурсів 
на впровадження європейських екологіч-
них проектів на модернізацію комунальної 
сфери

13. Активізація громади міста у вирішенні про-
блем місцевого значення

1, 2, 3, 8, 12 

2, 3 

2, 5, 10 

2, 5, 9 

1, 6, 8, 12 

4 













1, 7 

8 

4 

3, 2 

8 

3, 2 

9, 12 

11 

Аналіз у секторі «Виклики». Тип стратегії – динамічна, конкурентна.
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Слабкі сторони ЗагрозиПосилюють

1. Недостатність власних коштів для розвитку 
міської інфраструктури

2. Відсутність інвентаризації земель та системи 
інформації про вільні земельні ділянки та не-
житлові приміщення

3. Низький рівень залучення іноземних інвес-
тицій (через недосконалість законодавства 
та відсутність системного підходу)

4. Відсутність сформованого інвестиційного 
продукту та промоції міста

5. Недостатній рівень розвитку міської інф-
раструктури: недосконала транспортна 
мережа; зношеність інженерних комунікацій

6. Невідповідність запиту ринку праці міста 
та підготовки спеціалістів навчальними за-
кладами міста

7. Недостатньо розвинена туристична інфра-
структура

8. Відсутність в місті великих промислових під-
приємств

9. Високий рівень демографічного наванта-
ження (на одного працюючого)

10. Значний рівень тіньової економіки

11. Відсутність встановлених меж між містом та 
районом (законодавчо)

12. Відсутність плану забудови центральної ча-
стини міста

13. Недостатній рівень забезпеченості вільних 
ділянок промислової зони необхідними ко-
мунікаціями

14. Відсутність сучасної системи організації 
збору, переробки, утилізації відходів

15. Відсутність конкурентного середовища на-
давачів послуг ЖКГ

1. Продовження військового конфлікту на 
Сході України

2. Екологічні загрози (погіршення кліматичних 
умов, часті повені, втрата потенційного ін-
вестора в деревообробній сфері)

3. Техногенна загроза: близьке розташування 
до калуського хімічно-промислового об’єкта

4. Недостатньо ефективні реформи у сферах 
економічної та податкової політики

5. Розташування стратегічних військових об’єк-
тів (при нестабільній військовій ситуації 
місто одним із перших може бути в пере-
ліку закритих режимних об’єктів)

6. Старіння населення міста

7. Відплив працездатного населення, зокрема, 
молоді, та приплив небажаних категорій на-
селення

8. Транспортний колапс через недосконалу 
міську транспортну мережу

9. Занепад пам’яток архітектури та інших при-
вабливих туристичних об’єктів

10. Критичне скорочення кількості власного 
комунального майна та земельних ресур-
сів міста

11. Інфляція та подорожчання енергоносіїв

12. Конкуренція з боку розвинених міст-сусідів

13. Закриття / скорочення освітніх закладів мі-
ста

14. Корупція в різних сферах (тіньова економіка, 
зарплата в конвертах)

15. Конфлікти на релігійному та соціокультур-
ному підґрунті

А н а л і з  у  с е к т о р і  « Р и з и к и » .  Ти п  с т р а т е г і ї  –  о б о р о н н а .
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Найважливішими сильними сторонами міста 
Коломиї є її вигідне географічне розташування 
в екологічно чистій зоні, рівновіддалено від двох 
обласних центрів, в безпосередній близькості до 
туристично привабливих регіонів Карпат та 
Дністра, добре розвинене залізничне та авто-
мобільне транспортне сполучення (автодорога 
Н10), наявність великої кількості історичних, 
архітектурних та культурних пам’яток, уні-
кальний вишиванковий базар, що у поєднанні 
з такими можливостями, як розвиток турис-
тичної індустрії та регіональних туристичних 
продуктів, відновлення роботи аеропорту доз-
воляє позиціонувати місто як перспективний 
регіональний туристичний центр Покуття 
та Гуцульщини.

Іншими важливими перевагами міста є пози-
тивний досвід залучення іноземних інвесторів 
в економіку (нові інвестори – компанії Leoni та 
Швайгофер), наявність вільних земельних діля-
нок, «старих» промислових зон, придатних до 
інвестування або ревіталізації та цивільного 
будівництва, добре розвинене мале й середнє 
підприємництво, наявність освітньої бази 
для підготовки спеціалістів потрібних на-
прямків для потенційних інвесторів, що у 
поєднанні з такими можливостями як розви-
ток індустріальних парків, легкої та харчової 
промисловості, розвиток транскордонного спів-
робітництва визначають розвиток Коломиї на 
середньострокову перспективу як регіональ-
ного промислового та логістичного центру 
Прикарпаття з багатопрофільною економікою 
високих технологій.

Водночас перешкодами для розвитку мі-
ста визначено відсутність сформованого 
інвестиційного продукту та промоції, зага-
лом недостатній рівень залучення інвестицій у 
промислове виробництво, відсутність інвента-
ризації земель та системи інформації про вільні 
земельні ділянки та нежитлові приміщення, 
що знижує його шанси як регіонального про-
мислового та логістичного центру та вимагає 
стратегічного втручання у зазначені сфери.

Додатковими недоліками міста як індустріаль-
ного та туристичного центру, є недостатній 
рівень забезпеченості вільних ділянок про-
мислової зони необхідними комунікаціями; 
недостатній рівень розвитку міської інфра-
структури: недосконала транспортна мережа; 
зношеність інженерних комунікацій; недостат-
ньо розвинена туристична інфраструктура; 
відсутність плану забудови центральної ча-
стини міста; відсутність сучасної системи 
організації збору, переробки, утилізації від-
ходів – тобто, загалом не значно привабливе 
міське середовище, що впливає на імідж міста, 
його інвестиційну, підприємницьку та турис-
тичну привабливість.

Використання можливостей, як запровадження 
енергоефективних технологій та альтернативної 
енергетики, запровадження сучасних техно-
логій поводження з ТПВ, залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів на впровадження євро-
пейських екологічних проектів та модернізацію 
комунальної сфери, створення конкуренції на 
ринку комунальних послуг може мінімізувати 
зазначені виклики та здійснити стратегічне 
втручання у містоутримуючу сферу з метою 
формування нового іміджу Коломиї як міста 
якісного міського середовища, зручного для 
мешканців та приязного до гостей та інвес-
торів.

Висновки з аналізу  
у секторі «Порівняльні переваги» Висновки з аналізу в секторі «Виклики»
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Такі фактори як низький рівень залучення 
інвестицій в економіку міста, відсутність сфор-
мованого інвестиційного продукту та промоції, 
результатом чого є відсутність у місті великих 
підприємств, можуть бути погіршені браком 
ефективних реформ в економічній та податко-
вій сферах, високим рівнем корупції, значним 
рівнем тіньової економіки, екологічними та тех-
ногенними загрозами, відпливом працездатного 
населення. 

Недостатньо розвинена туристична інфраструк-
тура ризикує доповнитися поганим станом 
історичних і культурних пам’яток та інших 
привабливих туристичних об’єктів, а критичне 
скорочення кількості власного комунального 
майна та земельних ділянок міста ослаблює фі-
нансовий ресурс.

Необхідно вживати заходів для мінімізації ри-
зиків, на які місто має вплив.

Висновки з аналізу у секторі «Ризики»
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4. Структура цілей Стратегії 
розвитку міста Коломиї  
до 2027 року
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Після консультацій із зацікавленими сторонами, керівництвом міста, політичним та громад-
ським активом Робоча група сформувала прикінцеву структуру цілей:

Рис. 15. Структура стратегічних цілей Стратегії розвитку міста Коломиї

Стратегічний напрям А

Коломия – регіональний 
економічний та туристичний 

центр Прикарпаття

Стратегічний напрям Б

 Коломия – місто якісного міського 
середовища

А.1. Розвиток нової 
високотехнологічної 
промисловості через 
залучення інвестицій

Б.1. Розвиток та модернізація 
інженерної інфраструктури

А.2. Розвиток підприємницького 
потенціалу мешканців

Б.2. Підвищення рівня 
енергоефективності

Б.4. Розвиток безпечного 
громадського міського простору

А.3. Розвиток туристичного 
потенціалу міста

Б.3. Вдосконалення системи 
поводження з ТПВ

Б.5. Розвиток соціальної 
інфраструктури
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Місто Коломия є третім за розміром містом Іва-
но-Франківської області з населенням 61,2 тис. 
мешканців, поступаючись тільки обласному 
центру (251,6 тис.) та Калушу (67,4 тис.), однак 
в економіці області займає доволі скромне місце 

– в загальнообласному масштабі обсяг реалізо-
ваної промислової продукції міста станом на 
1.01.2015 р. становить лише 1,4%. 

Дещо оптимістичніше виглядає ситуація у сфері 
малого й середнього бізнесу, – так кількість ма-
лих підприємств на 10,0 тис. населення у місті 
складає 96 одиниць, що майже вдвічі перевищує 
середньообласний показник, однак, як місце 
працевлаштування, сектор малого підприємни-
цтва відіграє незначну роль в економіці Коломиї 

– лише трохи більше 5% зайнятих, що є незнач-
ним показником. 

Крім цього спостерігається тенденція поступо-
вого зменшення вагомості підприємницького 
сектору в економіці міста – особливо у 2014 році, 
коли питома вага продукції малих підприємств у 
загальному обсязі реалізованої продукції впала 
майже на 14%. Також далеко не повною мірою 
реалізовано туристичний потенціал Коломиї: 
попри те, що через місто проходять основні 
туристичні маршрути до унікальних етнокуль-
турних регіонів Гуцульщини і Покуття, місто 
суттєво програє таким конкурентам, як Яремча 
та Івано-Франківськ (зазначимо, що жодне ту-
ристично привабливе місто регіону в принципі, 
не може конкурувати з гірськолижним центром 
Буковель в силу специфіки останнього). Статис-
тичні показники відвідуваності міста просто 
мізерні на тлі аналогічних показників Яремчі 
та обласного центру.

4.1. Стратегічний напрям А: 

Коломия – регіональний економічний та 
туристичний центр Прикарпаття
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У ході стратегічного аналізу в рамках цього стратегічного напряму було виявлено такі основні 
проблеми та їх можливі рішення, а також потенційні можливості та форми їх реалізації:

Проблеми у сфері економічного розвитку Можливі рішення

1. Відсутність вільних земельних ділянок, об-
лаштованих інженерними мережами типу 
«Гріндфілд», «Браундфілд»

2. Відсутність облаштованих зручних місць 
торгівлі. Нерозвинена мережа для торгівлі 
сільськогосподарською продукцією. 

3. Низький розвиток маркетингу міста (промоції) 

4. Мала кількість парковок та погана якість доріг 

5. Недостатня кількість кваліфікованої робочої 
сили 
 

6. Проблеми доступу до дешевих кредитів та від-
сутність програм по відшкодуванню відсотків 
по кредитах 

7. Не проведена інвентаризація земель міста

8. Відсутність логістичних складів 

9. Бюрократія, корупція 

10. Зношені під’їзні залізничні шляхи 

1. Відведення сільськогосподарського призна-
чення під землі промисловості. Створення 
індустріальних парків. Підведення комунікацій

2. Наведення порядку на діючих ринках (паспор-
тизація ринків, перевірки ринків). Відведення 
земельних ділянок під створення міні-ринків 
по торгівлі в мікрорайонах міста

3. Промоція, відео, ролики про потенціал міста 
(відео, інтернет)

4. Будівництво паркінгів, розв’язок. Створення пі-
шохідних зон в центральній частині міста

5. Заохочення до самонавчання безробітних та 
незайнятого населення. Розроблення програм 
стимулювання навчання незайнятого насе-
лення (гранти)

6. Написання проектів щодо залучення дешевих 
кредитів. Написання Програм по відшко-
дуванню витрат на виплату відсотків за 
кредитами

7. Завершення інвентаризації земель

8. Інвестиційний проект по будівництву логіс-
тичного центру

9. Покращення надання адміністративних послуг, 
запровадження електронного врядування

10. Звернення до Укрзалізниці щодо ремонту та 
будівництва нових під’їзних шляхів
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Можливості у сфері економічного розвитку Форми реалізації

11. Недостатньо розвинена мережа енерго-, водо-
забезпечення та каналізації міста

12. Незручний приміський транспорт 

13. Відсутні умови для започаткування власної 
справи підприємцями-початківцями 

14. Відсутня інфраструктура для надання підпри-
ємцям консультаційних послуг по розробці 
бізнес-планів, змін законодавства 

1. Розвиток туристичної індустрії в місті та регіо-
нальних туристичних продуктів 
 

2. Створення індустріальних парків, будівництво 
нових виробничих потужностей

3. Запуск / відновлення діяльності коло-
мийського аеропорту

4. Транскордонне співробітництво (логістичний 
центр)

11. Участь у міжнародних проектах по залученню 
коштів для покращення мереж міста

12. Створення другої автостанції по вулиці С. Пет-
люри

13. Створення бізнес-інкубатора 
 

14. Проведення навчань, семінарів, конфе-
ренцій для підприємців на теми написання 
бізнес-планів, змін в законодавстві, оподатку-
ванні

1. а) розвиток туристичної інфраструктури; 
б) розвиток і диверсифікація туристичних про-
дуктів, підвищення якості послуг; 
в) промоція туристичного потенціалу міста

2. Інвестиційний проект 

3. Інвестиційний проект 

4. Інвестиційний проект 
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Рис. 16. Структура цілей стратегічного напряму А. Коломия – регіональний економічний 
та туристичний центр Прикарпаття

А.3. Розвиток 
туристичного 

потенціалу міста

А.2. Розвиток 
підприємницького 

потенціалу мешканців

Стратегічний напрям А. 
Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття

А.1. Розвиток нової 
високотехнологічної 
промисловості через 
залучення інвестицій

А.3.1. Розвиток турис-
тичної інфраструктури

А.2.1. Розвиток інфра-
структури підтримки 

підприємництва

А.2.2. Розширення 
діалогу влади та підпри-
ємницького середовища

А.2.3. Підготовка і 
перепідготовка 

трудових ресурсів

А.1.2. Створення нових 
інвестиційних продуктів

А.1.1. Вдосконалення 
управління земельними 

ресурсами

А.3.2. Розвиток і дивер-
сифікація туристичних 

продуктів та підвищення 
якості туристичних послуг

А.3.3. Покращення стану 
пам’яток історії 
та архітектури

А.3.4. Промоція міста
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Стратегічна ціль А.1.

Розвиток нової високотехнологічної 
промисловості через залучення інвестицій

Ключовим фактором розвитку Коломиї як регіонального економічного центру є його промис-
ловий потенціал. Тривалий час економічний профіль міста формували галузі машинобудівної, 
електротехнічної та металообробної; деревообробної та паперової, легкої, харчової, поліграфіч-
ної промисловостей та промисловості будівельних матеріалів. За останні роки в цій загальній 
картині відбулись лише незначні структурні зміни на користь харчової та легкої видів промисло-
вості, натомість відзначається практичний занепад колись традиційної для міста деревообробної, 
електротехнічної та машинобудівної промисловостей. У більшості промислових підприємств мі-
ста основні фонди не оновлювались десятиліттями, і переважна більшість їх є підприємствами 
3-го та 4-го технологічного укладу, тобто, енергозатратними, екологічно шкідливими, з низьким 
рівнем рентабельності та конкурентоспроможності. Лише нещодавно зусиллями місцевої влади 
місто змогло залучити іноземних інвесторів. Німецький концерн «Leoni AG», який перед тим 
вже багато років працював у Стрийському районі Львівської області, запускає другий в Україні 
завод з виготовлення електрокабельної продукції для автомобілів.

Другий потенційний інвестор австрійський деревообробний гігант «Holzindustrie Schweighofer», 
який планував збудувати деревообробний завод на 300 робочих місць, для чого викупив у міста  
38 га земель, поки що заморозив проект через нестабільну ситуацію на Сході України.

Таким чином сьогодні починає формуватися імідж міста як інвестиційно привабливого для 
інвесторів, що відкриває перспективи для розвитку на приміській території великої сучасної ін-
дустріальної зони, де будуть функціонувати високотехнологічні енергоефективні підприємства 
5-го та 6-го технологічного укладу з високим рівнем рентабельності та конкурентоспроможності.

Оперативна ціль А.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами

Основою будь-якої інвестиційної пропозиції чи проекту є підготовлена земельна ділянка. Дана 
оперативна ціль передбачає впровадження системного управління земельними ресурсами мі-
ста як просторовою платформою для потенційних інвесторів – як зовнішніх, так і внутрішніх.
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Встановлення меж міста.
• Інвентаризація земель.
• Прийняття / переведення земель сільськогосподарського 

призначення у промислові.
• Відведення земель під індустріальний парк.

Очікувані результати

• Внесені зміни та затверджені нові межі міста.
• Здійснено інвентаризацію земель загального користу-

вання, створений реєстр земель.
• Підготовлена земельна ділянка з підведеними комуніка-

ціями під індустріальний парк.

Відповідальний
• відділ економіки та муніципального розвитку міської ради,
• відділ земельних відносин міської ради,
• Агенція місцевого розвитку
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Створення індустріального парку.
• У відповідності до ЗУ «Про стимулювання інвесторів» 

створення локальної нормативної бази в сфері надання 
преференцій інвесторам.

Очікувані результати

• Затверджена концепція індустріального парку.
• Укладений договір з керуючою компанією.
• Індустріальний парк внесено до державного реєстру ін-

дустріальних парків.

Відповідальний

• відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної ді-
яльності та енергозбереження,

• відділ земельних відносин міської ради,
• Агенція місцевого розвитку
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Оперативна ціль А.1.2. Створення нових інвестиційних продуктів.

Наявність привабливих інвестиційних пропозицій є базовою підставою приходу в місто інвесто-
рів. Важливими факторами в цьому процесі є максимальна готовність потенційної інвестиційної 
території, тобто сама земельна ділянка, на якій можна розмістити об’єкт та її інфраструктурне 
забезпечення – підведені транспортні та енергетичні комунікації, водопостачання й водовідве-
дення, можливо, газопроводи високого тиску та ін. Оптимальним рішенням для міста в сучасних 
умовах є занесений до державного реєстру індустріальний парк, створений у відповідності із За-
коном України «Про індустріальні парки», що дозволить користуватися державними преференції.
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Мале й середнє підприємництво займає важливу нішу в економіці міста: воно є базою форму-
вання середнього класу, створює додаткові робочі місця, посилює податкову базу та, зазвичай, 
логістично забезпечує діяльність стратегічних інвесторів. Не менш важливим наслідком роз-
витку МСП є самозайнятість населення.

Умовами успішного розвитку МСП є сприятливий підприємницький клімат, розвинена інфра-
структура підтримки, наявність трудових ресурсів.

Сферами втручання в рамках стратегічної цілі визначено розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва, розширення діалогу влади й підприємницького середовища, підготовка й пе-
репідготовка трудових ресурсів.

Оперативна ціль А.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

До інфраструктури підтримки підприємництва відносять інститути (організації), які здійсню-
ють регулювання діяльності підприємств, надають освітні, консалтингові й інші послуги, а також 
необхідні для розвитку бізнесу умови, що забезпечують середовище для виробництва товарів і 
послуг. Серед інституцій надання послуг особливо важливе значення мають агенції місцевого 
економічного розвитку, серед структур, які забезпечують умови для започаткування власного 
бізнесу, – бізнес-інкубатори.

У межах оперативної цілі передбачається створення Центру економічного розвитку м. Коломиї 
та бізнес-інкубатора.

Стратегічна ціль А.2.

Розвиток підприємницького потенціалу 
мешканців
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Створення агенції місцевого розвитку.
• Створення бізнес-інкубатора (консалтингові послуги, 

надання офісних та виробничих приміщень, допомога у 
проектуванні бізнес-планів, допомога в пошуку джерел 
фінансування, підтримка проекту на початкових стадіях, 
аналіз ринкового середовища та конкурентів).

Очікувані результати

• Діюча Агенція місцевого розвитку.
• Не менше 15-ти впроваджених проектів.
• Діючий бізнес-інкубатор.
• Не менше 10-ти новостворених підприємств МСБ.

Відповідальний
• відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної ді-

яльності та енергозбереження міської ради,
• відділ економіки та муніципального розвитку міської ради
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Оперативна ціль А.2.2. Розширення діалогу влади та підприємницького середовища

Успішне підприємництво у місті неможливе без підтримки місцевої влади, зокрема, це сприятливе 
бізнес-середовище та бізнес-клімат. Однак, не менш важливим є постійний діалог між владою та 
підприємцями в розвитку тих напрямків бізнесу, які водночас сприятимуть і розвитку міста як 
туристичного центру. Такі бізнес-напрямки за участі та підтримки влади зможуть утворювати 
галузеві кластери, що допоможе забезпечити кумулятивний ефект та досягти кращих результатів.

У рамках цілі передбачено формування двох підприємницьких кластерів – у сфері народних 
промислів (виробництво сувенірної продукції) та в туристичній галузі міста. Потенційними парт-
нерами визначені підприємці, турфірми, туроператори, працівники готелів, хостелів, ресторанів, 
кафе та барів, музеїв, транспортних фірм, приватних перевізників та служб таксі, виробників та 
реалізаторів сувенірної продукції новоствореного туристично-інформаційного центру.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Сприяння та підтримка розвитку кластерного підприєм-
ництва у пріоритетних для міста галузях

Очікувані результати

• Діючий кластер у сфері народних промислів.
• Зростання реалізованої сувенірної продукції не менше, 

ніж на 30%.
• Діючий кластер у сфері туризму.
• Зростання кількості туристів, які відвідали місто, не 

менше, ніж на 30%.

Відповідальний • відділ економіки та муніципального розвитку міської ради,
• Агенція місцевого розвитку

Термін виконання • 2017 – 2027 рр
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Співпраця з закладами професійної освіти щодо підго-
товки кадрів під замовлення, моніторинг якості навчання.

• Впровадження факультативних занять з «Основ підпри-
ємництва» та профорієнтації ЗОШ.

• Програма підтримки комунального та приватного по-
зашкілля.

Очікувані результати

• Створені навчальні курси перепідготовки робочої сили 
для діючих інвесторів.

• Впроваджені навчальні курси з підприємництва в ЗОШ 
та закладах позашкільної освіти.

• Перепідготовлено для концерну Leoni AG не менше 50 
працівників.

• Впроваджено не менше 5 бізнес-ідей школярів.

Відповідальний • відділ економіки та муніципального розвитку міської ради,
• Агенція місцевого розвитку
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Оперативна ціль А.2.3. Підготовка й перепідготовка трудових ресурсів

Трудові ресурси є одним із найважливіших факторів економічного розвитку міст. Територіаль-
ній громаді потрібна кваліфікована робоча сила, щоб залишатися конкурентоспроможними, 
сприяти створенню нових і зміцненню існуючих підприємств. Роботодавцям потрібен доступ 
до ефективних програм розвитку та навчання робочої сили, щоб підвищувати продуктивність 
праці, зберігати працівників та підвищувати привабливість підприємств для потенційних пра-
цівників. Розвиток та навчання робочої сили включає заходи, спрямовані на те, щоб підготувати 
людей для роботи на певних посадах, за певними спеціальностями або в певних галузях.

У межах цілі передбачено впровадити навчальні програми з підготовки персоналу для інвесторів, 
які заходять у місто, на базі діючих ПТУ, програми розвитку підприємницьких навичок в учнів 
старших класів ЗОШ та в мережі позашкільних навчальних закладів міста всіх форм власності.
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Стратегічна ціль А.3.

Розвиток туристичного потенціалу міста

Коломия – місто давніх історичних та культурних традицій, перед Другою Світовою війною 
було другим після Львова культурним центром Східної Галичини. Однак, в ході радянської еко-
номічної політики індустріалізації місто поступово змінювало свій профіль в бік промислового 
центру. У нових реаліях посткомуністичної трансформації перед містом постає виклик повер-
нення колишньої слави. Архітектурна привабливість міста, наявність туристично привабливих 
та значною мірою вже «розкручених» об’єктів (музей Писанки), його стратегічне розташування 
на перехресті туристичних маршрутів до культурно-етнічних регіонів Гуцульщини та Покуття 
формують потенціал Коломиї як регіонального туристичного центру.

Сферами втручання в межах стратегічної цілі визначено розвиток туристичної інфраструктури 
міста, реставрацію значущих історичних пам’яток та промоція його туристичного потенціалу.

Оперативна ціль А.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури

Головною проблемою в туристичній галузі міста Коломиї на сьогодні є брак якісної інформа-
ції та активної діяльності, пов’язаної з туристичними можливостями та потенціалом регіону. 
Одним із шляхів її вирішення в рамках Стратегії повинно стати створення інституції, яка б по-
ставила своїми завданнями промоцію та рекламу галузі туристичної індустрії, створення та 
поширення рекламно-інформаційної продукції про рекреаційно-туристичний потенціал Коло-
мийщини, популяризацію можливостей в мережі Інтернет, створення та підтримка існуючих баз 
даних туристичних ресурсів Коломийщини, надання інформаційних послуг в сфері туризму, по-
пуляризація туристичної діяльності як виду бізнесу, формування пропозицій інноваційних та 
альтернативних видів туризму та рекреації тощо. Такою інституцією стане туристично-інфор-
маційний центр (ТІЦ) – «Центр креативної економіки Гуцульщини та Покуття».
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Створення інституцій для створення та поширення ін-
формації про туристичний потенціал Коломиї

Очікувані результати

• Діючий туристично-інформаційний центр (ТІЦ).
• Створено 4-5 нових робочих місць.
• Створено постійно-діючий виставковий зал із роботами 

місцевих майстрів та суб’єктів МСБ регіону.
• Дві діючі громадські вбиральні.
• Зростання туристичних потоків до міста не менше, як 

на 50%.

Відповідальний

• Коломийський центр дозвілля та туризму,
• відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної ді-

яльності та енергозбереження міської ради,
• Агенція місцевого розвитку
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Оперативна ціль А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення 
якості туристичних послуг

Туристична пропозиція міста є однією з головних умов продовження часу перебування туриста в 
місті. Ідеологічно Коломия повинна відходити від статусу «перевального пункту» з Івано-Франків-
ська на Гуцульщину чи Покуття і ставати повноцінним комплексним туристичним «продуктом». 

У межах цілі передбачається створити нові туристичні продукти та підвищити якість надання 
туристичних послуг. У туристичній пропозиції міста появляються постійні фестивалі як «По-
кутські витоки», «Писанка», впроваджується фестивально-ярмаркова активність тощо.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Організаційне забезпечення проведення масових заходів
• Організація та проведення щорічних фестивалів
• Фестивально-ярмаркові заходи

Очікувані результати

• Робочий орган для проведення та промоції фестиваль-
но-ярмаркової діяльності.

• Постійно діючі фестивалі «Покутські витоки», «Писанка».
• Постійно діючі фестивально-туристичні ярмарки.
• Зростання туристичних потоків до міста не менше як на 

50%.

Відповідальний

• Коломийський центр дозвілля та туризму,
• Центр креативної економіки Гуцульщини та Покуття,
• відділ культури міської ради,
• відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної ді-

яльності та енергозбереження міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр
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Оперативна ціль А.3.3. Покращення стану пам’яток історії та архітектури

Історично-архітектурна спадщина Коломиї є важливим фактором розвитку туристичної інду-
стрії в місті, однак стати повноцінними туристичними об’єктами історичні пам’ятки зможуть 
лише після їх серйозної реконструкції.

У межах цілі передбачено проведення відновлювально-реставраційних робіт у низці історичних 
будівель Коломиї, в т.ч. реставрацію фасадів будівель історичної частини, реконструкцію парку 
імені Кирила Трильовського тощо.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Консервація, відновлення та реконструкція історичних 
будівель центральної частини міста.

• Реконструкція пішохідних зон та площ: Чорновола, пл. 
біля музею Писанка, пл. Шевченка (з вкл. вул. Відро-
дження).

• Приведення фасадів будівель до вимог чинного законо-
давства, створення каталогу рекомендацій по фасадній 
та зовнішній рекламі.

• Реконструкція парку ім.К.Трильовського.

Очікувані результати

• Проведено відновлювально-реставраційні роботи та рес-
таврацію фасадів будівель історичної частини міста.

• Облаштовано пішохідні зони у центральній частині міста.
• Здійснено реконструкцію парку ім.К.Трильовського.
• Зростання туристичних потоків до міста не менше, як 

на 50%.

Відповідальний
• відділ архітектури та містобудування міської ради,
• відділ капітального будівництва міської ради,
• Центр креативної економіки Гуцульщини та Покуття

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль А.3.4. Промоція міста

Заходи, спрямовані на розвиток інфраструктури 
підтримки галузі турзизму, створення прива-
бливих туристичних продуктів і якісних послуг, 
відреставровані історичні будівлі можуть не 
дати бажаного ефекту без інформаційно-про-
моційної підтримки. Просування іміджу міста є 
необхідною умовою підвищення його туристич-
ної привабливості та зростання потоку туристів 
до міста.

У межах цілі передбачається створити інвести-
ційно-туристичний сайт міста, на якому гості 
та туристи змогли б знайти цікаву для себе 
інформацію та сформувати індивідуальні ту-
ристичний маршрути.
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Розвиток та впровадження інструментів промоції, ре-
клами, брендингу міста.

Очікувані результати

• Діючий інвестиційно-туристичний сайт.
• Щоденна відвідуваність сайту не менше 50 абонентів.
• Зростання туристичних потоків до міста не менше, як 

на 50%.

Відповідальний

• відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної ді-
яльності та енергозбереження міської ради,

• Коломийський центр дозвілля та туризму,
• Центр креативної економіки Гуцульщини та Покуття

Термін виконання • 2017 – 2027 рр



66

4.2. Стратегічний напрям Б: 

Коломия – місто якісного міського 
середовища

Коломия, як місто з давньою історією, формувалось впродовж століть і на даному етапі стикається 
з проблемами, пов’язаними з відсутністю можливості використовувати існуючу інфраструктуру 
для щораз більших потреб як місцевого населення, так і туристів. З огляду на це стратегія пе-
редбачає комплекс заходів, які б зробили місто зручним та доступним для всіх. Це, насамперед, 
якість доріг та розмежування щораз більших транспортних потоків, які як забруднюють пові-
тря, створюють затори, так і становлять загрозу для пішоходів. Поряд з ремонтом доріг виникає 
нагальна потреба в заміні водоканалізаційних комунікацій, які в історичній частині міста часто 
ще австрійської побудови й через зношеність призводять до досить частих проривів, а з цим і 
витрат, пов’язаних як з самою ліквідацією таких аварій, так і роботами по відновленню мереж 
та дорожнього покриття.

Велика частка будівель, в яких розміщені бюджетні установи міста, мають статус пам’яток архі-
тектури або збудовані за застарілими, на сьогоднішній день, технологіями. Витрати на утримання 
їх в опалювальний період щоразу зростають, і тенденція до подорожчання енергоносіїв буде 
призводити до щораз більших видатків з бюджету міста. Тому виконання комплексу заходів 
з енергоаудиту та подальшого впровадження термомодернізації будівель бюджетних установ 
сприятиме комфортності перебування у них як працівників даних закладів, так і осіб, що отри-
мують в них послуги.

Останнім часом багато міст світу, і України зокрема, стикаються з величезними проблемами, 
пов’язаними зі збором та подальшою утилізацією твердих побутових відходів. Місто Коломия, 
передбачаючи можливі наслідки, пов’язані зі збільшенням об’ємів твердих побутових відходів, 
планує як самостійно вирішувати ці проблеми, так і долучатись до регіональних програм пово-
дження з твердими побутовими відходами.

Одним із визначальних критеріїв комфортності проживання в місті є його безпечність та на-
явність зручних та містких громадських просторів. Тому важливий акцент в стратегії робиться 
на впорядкування існуючих та створення чи будівництво нових громадських просторів з забез-
печенням комфортного перебування як в денний, так і в вечірній час не тільки в центральній 
частині міста, а й мікрорайонах. Для цього також потрібно контролювати чисельність бездомних 
тварин та облаштувати притулок для їх утримання.

На даний момент місто не має можливості самостійно вирішувати усі соціальні проблеми го-
родян. Тому співпраця з громадськими організаціями є важливим напрямком роботи місцевої 
влади. Поєднання зусиль призведе до створення сталих партнерських відносин, направлених на 
створення комфортних умов перебування як для мешканців, так і туристів.

У ході аналізу в рамках цього стратегічного напряму було виявлено такі основні проблеми та їх 
можливі рішення, а також потенційні можливості та форми їх реалізації:
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Проблеми у сфері розвитку міського середовища Можливі рішення

1. • Вказівники, світлофори, знаки, пандуси й зу-
пинки можна профінансувати за рахунок 
міського бюджету 
• Місто виділяє земельну ділянку з цільовим 
призначенням під парковку 
 
 
 
 

2. • Урни для сміття та їх обслуговування можуть 
фінансуватися з міського бюджету 
• Для сміттєпереробки чи сміттєсортування 
варто залучити кошти інвесторів

3. Для вирішення проблем комунікацій водо-
постачання й водовідведення варто залучити 
кошти з грантів і міського бюджету

4. Обговорити маршрути й графіки на громад-
ських слуханнях і врахувати пропозиції громад, 
а власникам маршрутів поставити умову від-
криття рейсу тільки за умови, якщо на одному 
маршруті хоча б двічі на день буде курсувати 
автобус, облаштований пандусами

5. Озеленення організувати за ініціативи гро-
мади й залученням комунальних служб

6. Облаштувати водойми за кошти міського бю-
джету або спільного державно-приватного 
партнерства

7. Відновлення та реконструкція пам'яток архі-
тектури, в тому числі і нововиявлених пам'яток 
архітектури, має жорстко контролюватися 
відділом архітектури та муніципальною ін-
спекцією міської ради

8. Створення ще одного продуктового ринку 
або кількох мікроринків у мікрорайонах мі-
ста, щоб усі продавці змогли реалізувати свою 
продукцію в максимально зручних для покуп-
ців місцях. Тільки після цього варто підключати 
правоохоронні органи й муніципальну ін-
спекцію міської ради для усунення з вулиць 
стихійної торгівлі

1. • Недостатньо якісних доріг і особливо об'їз-
них 
• Недостатньо вказівників, дорожніх знаків, 
світлофорів 
• Відсутні пандуси практично по всьому місту 
• Більшість тротуарів потребують капітального 
ремонту 
• Не облаштовані згідно вимог автобусні зу-
пинки 
• Не вистачає парковок у центральній частині

2. • Недостатня кількість урн у місцях відпочинку 
та середмісті 
• Немає сміттєпереробного і сміттєсортуваль-
ного заводу

3. Багато водопровідних комунікацій і комуніка-
цій з водовідведення потребують заміни 

4. • Недостатньо зручний графік для мешканців 
певних мікрорайонів 
• Немає автобусів, облаштованих під потреби 
людей з обмеженими можливостями 
 

5. Не вистачає озеленення вздовж доріг та у мі-
крорайонах

6. Невпорядковані водойми й необлаштовані 
пляжі на міських озерах і ріці Прут 

7. Недосконала система захисту пам'яток архі-
тектури й нововиявлених пам'яток архітектури 
 
 

8. Не подолана стихійна торгівля 
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Проблеми у сфері розвитку міського середовища Можливі рішення

9. Не облаштовані парки та відпочинкові зони 
 

10. Відсутність конференц-залів, концертних за-
лів, тощо 
 

11. Не вистачає спортивних майданчиків у мікро-
районах 
 

12. Фактично немає громадських вбиралень 
 

13. Недостатнє фінансування ДНЗ на благоустрій 
дитячих майданчиків, павільйонів і площадок 

14. Відсутня конкуренція у сфері надання кому-
нальних послуг 
 
 

15. Неякісне прибирання міських вулиць 
 
 
 

16. Відсутність притулків для тварин 
 
 
 

17. Погане вуличне освітлення в житлових маси-
вах 

9. Міські парки й сквери варто облаштувати за 
кошти міського бюджету із залученням громад-
ськості до процесу прибирання й благоустрою

10. Будівництво чи облаштування конференц-за-
лів та концертних площадок можливе у 
форматі державно-приватного партнерства чи 
залучення коштів інвестора

11. Будівництво спортивних майданчиків у мікро-
районах міста можливе в разі участі міста у 
державних програмах розвитку спорту, а також 
із залученням коштів міського бюджету

12. Створення громадських вбиралень можливе у 
форматі залучення коштів міського бюджету 
або приватного підприємництва

13. Облаштування території ДНЗ можна здійснити 
частково за кошти міського бюджету, а також за 
участі ДНЗ у грантах

14. Для створення конкуренції у сфері кому-
нальних послуг варто організувати прозорі 
конкурси, а також систематично проводити 
роз'яснювальну роботу через ЗМІ щодо прав і 
можливостей ОСББ

15. Для якісного прибирання варто збільшити 
кількість прибиральників і контроль за їхньою 
роботою, а також залучати до громадських 
робіт осіб, які вчинили адміністративне право-
порушення

16. Притулки для тварин можна побудувати чи 
облаштувати тільки в разі фінансової участі 
держави із залученням міських коштів на ще-
плення й стерилізацію, а також за умови участі 
волонтерів

17. Вуличне освітлення можна відновити чи про-
вести за рахунок грантових коштів та частки 
фінансування з міського бюджету
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Можливості у сфері економічного розвитку Форми реалізації

1. Запровадження енергоефективних технологій 
та альтернативної енергетики 

2. Запровадження сучасних технологій пово-
дження з ТПВ

3. Створення конкуренції на ринку комунальних 
послуг (в т.ч. обслуговування та ремонту житла)

4. Залучення зовнішніх фінансових ресурсів на 
впровадження європейських екологічних про-
ектів

5. Активізація громади міста у вирішенні проблем 
місцевого значення 

6. Розвиток публічного простору міста 
 
 

1. Енергоменеджмент, енергоефективність у бю-
джетній сфері, альтернативні та відновлювані 
енергоресурси

2. Сортування / переробка сміття, вторинна пе-
реробка матеріалів

3. Розвиток ОСББ, диверсифікація суб’єктів на-
дання комунальних послуг

4. Модернізація комунальної сфери 
 

5. Запровадження міського конкурсу проектів 
благоустрою «Місто своїми руками», Громад-
ський бюджет міста

6. Розробка плану просторового розвитку цен-
тральної частини міста / внесення зміни до 
генерального плану, формування пропозицій 
через відкритий конкурс
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Рис. 17. Структура цілей Стратегічного напряму Б. Коломия – місто якісного міського середовища
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Стратегічна ціль Б.1. 

Розвиток та модернізація інженерної 
інфраструктури

У місті Коломиї, як і загалом по Україні, досить складна ситуація з використанням застарілих ін-
женерних мереж. Дороги не розраховані на щораз більшу кількість автомобілів та збільшення 
їх тоннажності. Тому необхідно проводити капітальні ремонти доріг міста з урахуванням даних 
факторів. Недосконала система громадського транспорту та відсутність комунального тран-
спортного підприємства призводить до проблем з самим пересуванням містом і спричинює 
затори, а також виникають конфліктні ситуації, пов’язані з перевезенням пільгових категорій 
населення. Підземні ж комунікації від моменту становлення України не оновлювались. Втрати 
та витрати питної води складають до 40%. Через часті прориви виникає соціальне напруження, 
адже інколи відсутня вода в помешканнях, перекриваються дороги та пошкоджується дорожня 
інфраструктура.

Оперативна ціль Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів

Більшість доріг міста потребує капітального ремонту. Тротуари також знаходяться в незадовіль-
ному технічному стані, що не забезпечує безпеки руху пішоходів, об’єкти як такі вичерпали свою 
естетичну привабливість, так як створені десятки років тому та технічні характеристики та стан 
покриття не відповідають сучасним умовам, не забезпечують комфортності пересування, а та-
кож туристичної привабливості в центральній частині міста.

Відсутність достатньої кількості місць для паркування автотранспорту та туристичних автобу-
сів спричинює утворення корків на дорогах.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Комплексна програма розвантаження транспортних по-
токів (об’їзні дороги, кільця, світлофори).

• Програма капітального ремонту доріг, пішохідних зон, 
тротуарів, узгоджених з модернізацією інженерних ме-
реж (вода, каналізація і т.п.).

• Організація паркування в центрі міста, будівництво ба-
гатоповерхових парковок.

Очікувані результати

• Дорожнє покриття та тротуари в місті відповідають ДБН 
та сучасним міжнародним стандартам.

• Ремонт доріг проводиться в комплексі з заміною підзем-
них комунікацій.

Відповідальний • відділ управління комунальним майном міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр
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Оперативна ціль Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури

На даний момент пасажирськими перевезеннями в м. Коломиї займаються 3 приватні організа-
ції, які здійснюють перевезення на маршрутах з найбільшим пасажиропотоком, та 10 фізичних 
осіб-підприємців, що обслуговують менш рентабельні маршрути. Альтернативою на сьогодні є 
закупівля 10-и нових електроавтобусів з впровадженням сучасної системи оплати проїзду та ін-
формаційної системи, враховуючи потреби людей з особливими потребами.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Комплексна програма розвантаження транспортних по-
токів (об’їзні дороги, кільця, світлофори).

• Програма капітального ремонту доріг, пішохідних зон, 
тротуарів, узгоджених з модернізацією інженерних ме-
реж (вода, каналізація і т.п.).

• Організація паркування в центрі міста, будівництво ба-
гатоповерхових парковок.

Очікувані результати

• Надання населенню високоякісних послуг з перевезення, 
в тому числі й для маломобільних груп населення.

• Приведення автотранспортного обслуговування у відпо-
відність вимогам діючого законодавства, в частині безпеки 
пасажирських перевезень.

• Оптимізація маршрутів пасажирських перевезень з вра-
хуванням вибору відповідних типів транспортних засобів.

• Охоплення автобусними пасажирськими перевезеннями 
найбільш віддалених районів міста.

• Зменшення загазованості в місті.

Відповідальний • відділ управління комунальним майном міської ради,
• відділ економіки та муніципального розвитку міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль Б.1.3. Модернізація мереж водопостачання і водовідведення

Підземні мережі міста експлуатуються більш як 25 років без капітальних ремонтів, і через фізичне 
та моральне зношення утворилися свищі, діри, мають ущільнення відходів на стінках труби, ко-
розія. 3 000 домогосподарств не мають можливості отримувати чисту питну воду високої якості. 
Втрати та витрати питної води є в розмірі до 40%. Через часті прориви виникає соціальне напру-
ження, адже інколи є відсутня вода в помешканнях, перекривається дорога та пошкоджується 
дорожня інфраструктура. Потребують модернізації водозабірні споруди, які під час паводків 
не справляються із своєю функцією в очистці води по показнику мутність, а також проходить 
значно більший забір води з р. Прут.

У Коломиї експлуатується загально-сплавна система каналізації, побудована до 1930 р. У зв’язку 
з тим, що до ливневих колекторів були під’єднані господарсько-каналізаційні стоки, колектори 
піддалися руйнуванню, а підчас паводків та танення снігу працюють у перевантаженому стані. 
Унаслідок цього на вулицях міста появляються провали і доводиться ремонтувати окремі ділянки 
колекторів, а також дороги. Через відсутність належної очистки якість стічних вод є значно гір-
шою від нормативних. Тому необхідно модернізувати усю каналізаційну систему.
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Надання якісних послуг з централізованого водопоста-
чання.

• Створення та впровадження геоінформаційної системи 
оперативного реагування у водопровідно-каналізацій-
ному господарстві.

• Реконструкція берегоукріплення – влаштування дамби на 
р. Прут від моста на Н. Вербіж до парку ім. Т. Шевченка 
в м. Коломия.

• Модернізація очисних споруд.
• Розширення каналізаційних мереж міста, підведення ко-

мунікацій до інвестиційних ділянок.
• Влаштування станції очистки сирої води в існуючій бу-

дівлі насосної станції.
• Влаштування системи доочистки питної води.
• Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд 

м. Коломия.

Очікувані результати

• Надання якісних послуг з централізованого водопоста-
чання.

• Покращення інвестиційної та туристичної привабливості 
міста.

• Під’єднання додатково 3 000 домогосподарств.
• Зменшення витрат на перекачування води.
• Покращення якості питної води.
• Реконструкція очисних споруд потужністю 15,0 тис. м3 

на добу.
• Прокладання нових та капітальний ремонт існуючих ка-

налізаційних мереж.

Відповідальний • Комунальне підприємство «Коломияводоканал»

Термін виконання • 2017 – 2027 рр
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Стратегічна ціль Б.2. 

Підвищення рівня енергоефективності

В умовах стрімкого підвищення тарифів на енергоносії, значна увага повинна приділятися 
зниженню енерговитрат в бюджетній сфері міста та економії бюджетних коштів, підвищенню 
енергоефективності громадських і житлових будівель, а також використання альтернативних 
джерел енергії. На даний момент робота в цьому напрямку лише розпочинається.

Оперативна ціль Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту

На даний момент більшість бюджетних установ міста знаходяться в будівлях старої забудови та 
не використовують енергозберігаючих технологій через брак фінансування. До цього часу в ба-
гатьох приміщеннях існує пічне опалення та використовуються інші енергозатратні технології. 
З огляду на це необхідно провести енергоаудит в усіх будівлях, які знаходяться в комунальній 
власності м. Коломия.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Проведення тесту на герметичність огороджувальних 
конструкцій.

• Дослідження втрат тепла в системах водопостачання, ка-
налізації, опалення, вентиляції та кондиціонування.

• Дослідження втрат тепла через елементи конструкції бу-
дівлі.

• Дослідження систем електропостачання та автоматики.
• Заміна вікон та дверей на енергоощадні.
• Утеплення фасадів та горищ.

Очікувані результати

• Проведення енергоаудиту в усіх будівлях, які знаходяться 
в комунальній власності територіальної громади.

• Підготовка звіту, що містить рекомендації, як знайти пра-
вильний шлях економії енергоресурсів.

• Визначення першочергових, маловитратних заходів і роз-
робка програми термомодернізації будівель бюджетних 
установ.

• Опрацьована програма заміни світильників вуличного та 
внутрішнього освітлення на енергозберігаючі.

• Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енер-
гоефективних заходів.

• Заміна вікон та дверей на енергоефективні.
• Утеплення фасадів та горищ з використанням сучасних 

енергоефективних матеріалів.



75

Відповідальний

• відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної ді-
яльності та енергоефективності міської ради,

• управління освіти міської ради,
• відділ культури міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль Б.2.2. Підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель

На даний час загальна кількість бюджетних установ налічує 36 будівель, з яких 13 садків, 11 шкіл, 
3 училища та 2 музичні школи та 7 інших закладів, які потребують термомодернізації. Біль-
шість будівель бюджетних установ не відповідає сучасним нормам енергозбереження. Разом з 
тим міська влада спільно з державною програмою сприятиме проведенню термомодернізацій-
них робіт і для ОСББ.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Ліквідація пічного опалення в комунальній сфері.
• Заміна вікон та дверей на енергоощадні.
• Утеплення фасадів та горищ.
• Модернізація систем опалення на більш ефективні.

Очікувані результати

• Зменшення витрат на енергоносії в бюджетній сфері.
• Створення комфортних умов перебування для працівни-

ків та відвідувачів закладів бюджетної сфери.
• Зменшення витрат ОСББ на оплату комунальних послуг.

Відповідальний

• Коломийська міська рада,
• відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної ді-

яльності та енергоефективності міської ради,
• відділ культури міської ради,
• відділ освіти міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль Б.2.3. Розвиток альтернативних джерел енергозабезпечення

Зростання вартості традиційних енергоресурсів призводить до щораз більших витрат в міській 
комунальній сфері. Завданням для міста є максимально можливе використання альтернатив-
них джерел енергії.
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Використання сонячних панелей та колекторів для вироб-
ництва електроенергії та підігріву води, а також вуличного 
освітлення.

• Заміна ламп розжарювання на світлодіодні.
• Використання вітрової енергії.
• Переведення опалення з газу на відновлювальні джерела 

енергії.

Очікувані результати
• Зменшення витрат на традиційні джерела енергії.
• Забезпечення вуличним освітленням усієї території міста.
• Використання сонячної енергії для підігріву води.

Відповідальний
• відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної ді-

яльності та енергоефективності міської ради,
• відділ управління комунальним майном міської ради
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Стратегічна ціль Б.3. 

Вдосконалення системи поводження  
з ТПВ

Проблема утилізації ТПВ щораз гостріше постає в місті, а ресурс полігону для захоронення від-
ходів щораз зменшується. У місті частково існує програма збору пластику, але інші цінні відходи 
на даний момент не використовуються. Створення сучасного комплексу сортування, переробки 
та утилізації твердих побутових відходів та деяких промислових відходів екологічно безпечним 
методом призведе до зменшення обсягів захоронення ТПВ та запобігання утворенню стихійних 
сміттєзвалищ, ліквідації полігонів захоронення ТПВ, запобігатиме забрудненню ґрунтових вод 
та зменшить шкідливі викиди в атмосферу.

Оперативна ціль Б.3.1. Запровадження роздільного збирання ТПВ в місті

У Коломиї проблемою залишається утилізації ТПВ, так як вичерпується ресурс полігону для за-
хоронення відходів. На території міста також значна кількість стихійних сміттєзвалищ. У місті 
частково існує програма збору пластику, але інші цінні відходи на даний момент не використо-
вуються. Завданням для міста є запровадження сортування відходів на рівні домогосподарств, 
організація збору та переробки сортованих відходів для зменшення їх обсягів, що розміщуються 
на полігоні.
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Сортування відходів на рівні домогосподарств.
• Організація збору та переробки сортованих відходів.
• Утилізація несортованого сміття.
• Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Очікувані результати

• Зменшення об’ємів захоронених відходів.
• Ліквідація існуючих стихійних сміттєзвалищ та попере-

дження утворення нових.
• Покращення стану довкілля.

Відповідальний • Коломийська міська рада
• відділ управління комунальним майном міської ради
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Оперативна ціль Б.3.2. Включення міста в регіональні програми поводження з ТПВ

В Україні щораз більші площі займають полігони ТПВ. Івано-Франківщина не є винятком. Будів-
ництво сміттєпереробного комплексу потребує значних фінансових вкладень, яких в міському 
бюджеті недостатньо. Для будівництва комплексу необхідно близько 1,5 млрд. грн. Поєднання 
зусиль сусідніх громад сприятиме створенню сучасних сміттєпереробних комплексів з мінімаль-
ною часткою захоронених відходів.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Розробка (спільно з сусідніми громадами) концепції по-
водження з ТПВ у субрегіоні на основі міжмуніципальної 
співпраці.

• Розробка інвестиційних пропозицій щодо будівництва 
сміттєпереробного комплексу / заводу.

• Виготовлення перед проектних пропозицій на будівництво 
субрегіонального сміттєпереробного комплексу / заводу.

• Пошук інвестора та будівництво сміттєпереробного комп-
лексу / заводу.

Очікувані результати

• Створення ефективної системи поводження з ТПВ у субре-
гіоні на основі розробленої концепції поводження з ТПВ.

• Створення сміттєпереробного комплексу / заводу.
• Зменшення об’ємів захоронених відходів.

Відповідальний • Коломийська міська рада
• відділ управління комунальним майном міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр
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Стратегічна ціль Б.4. 

Розвиток безпечного громадського 
міського простору

У місті Коломиї на даний момент бракує достатньої кількості громадських просторів, де б меш-
канці та гості могли проводити з користю свій вільний час. Особливо гостро це відчувається у 
віддалених від центру міста мікрорайонах. Також містяни стикаються з проблемою ночівлі на 
лавках парків та скверів безхатченків. Це не сприяє іміджу безпечного та туристично привабли-
вого міста. Велика кількість безпритульних тварин, які часом бігають зграями, збільшує тривогу 
в жителів міста. Дрібні правопорушення, які відбуваються в громадських місцях, пов’язані з від-
чуттям безкарності за відсутності свідків. Встановлення камер відеоспостереження сприяли б 
збільшенню безпеки та комфортності перебування. Вирішення вищеназваних проблем сприя-
тиме перетворенню міста в зручне для проживання та відпочинку.

Оперативна ціль Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських бу-
дівель

Більшість громадських будівель в місті потребує поточного або капітального ремонту, що пов’язане 
зі значними витратами. З огляду на це необхідно визначати пріоритетні об’єкти та акумулювати 
фінансування для реалізації необхідних робіт. Також відсутність у місті комплексу водних ви-
дів спорту не сприяє як розвитку масового оздоровчого спорту, так і туризму.
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Будівництво комплексу водних видів спорту.
• Відновлення культурно-мистецьких та освітніх закладів.
• Забезпечення приміщеннями громадських організацій та 

національних товариств.
• Приведення будівель до історичного вигляду.

Очікувані результати

• Покращення стану існуючих громадських будівель.
• Будівництво нових необхідних громаді будівель.
• Збільшення різноманіття та покращення якості послуг, 

що надаються в громадських будівлях.

Відповідальний

• Коломийська міська рада,
• відділ капітального будівництва міської ради,
• відділ молоді та спорту міської ради,
• відділ культури міської ради, 
• відділ архітектури та містобудування міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль Б.4.2. Впровадження концепції розумного та безпечного міста

Для комфортного проживання мешканців та більш безпечного перебування туристів необхідно 
провести комплекс заходів із впровадження компонентів смарт-сіті (відеоспостереження, ро-
зумні зупинки, GPRS-навігатори, електронний квиток в громадському транспорті, «розумні» 
світлофори, обмежувачі швидкості й т.п.). Велика увага повинна приділятись системі електро-
нного врядування та доступності його для усіх категорій населення.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Створення ефективної системи відеоспостереження та 
швидкого реагування на проблемні ситуації.

• Відлагодження системи та інфраструктури громадського 
транспорту.

• Створення доступної для усіх категорій населення сис-
теми електронного врядування, в т.ч. єдиного медичного 
реєстру пацієнтів на первинному рівні.

• Опрацювання та впровадження системи примусового об-
меження швидкості на проблемних ділянках доріг.

Очікувані результати

• Комфортне для мешканців та туристів місто.
• Ефективний контроль за транспортними потоками та оп-

латою послуг в сфері громадського транспорту.
• Покращення безпеки в місті.
• Можливість дистанційного отримання послуг завдяки 

електронному врядуванню.
• Ліквідація черг для отримання послуг.
• Створення системи електронної взаємодії структурних 

підрозділів міської ради.

Відповідальний

• відділ управління комунальним майном міської ради,
• відділ муніципальної інспекції міської ради,
• АЕРК,
• КЗ КМР «КМЦ ПМСД»

Термін виконання • 2017 – 2027 рр
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Оперативна ціль Б.4.3. Покращення благоустрою мікрорайонів міста

На даний момент мікрорайони міста відстають в комфортності проживання та переліку послуг, 
які можна там отримати від центру міста. З огляду на це доцільно розвивати та впорядковувати 
віддалені мікрорайони з залученням до цього місцевих мешканців від етапу планування до впро-
вадження. Це і створення нових місцевих громадських просторів, нових дитячих майданчиків 
та облаштування зелених зон, ремонт доріг та тротуарів і т.п.

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Впорядкування території мікрорайонів з залученням міс-
цевих мешканців.

• Створення нових громадських просторів у віддалених від 
центру частинах міста.

• Підтримка проектів місцевих ініціатив.
• Озеленення території на основі проектів з ландшафтного 

дизайну.
• Покращення стану комунальних мереж у віддалених від 

центру мікрорайонах.

Очікувані результати

• Створення нових мікроцентрів для громадського життя 
в мікрорайонах міста.

• Розвантаження центру міста від напливу мешканців з від-
далених мікрорайонів.

• Покращення комфорту проживання містян.

Відповідальний • Коломийська міська рада,
• відділ управління комунальним майном міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон

Недостатнє фінансування комунальної сфери та наявність більш нагальних проблем призвело 
до часткової втрати привабливого вигляду існуючих парків. Разом з тим інфраструктура в них 
досить давно не оновлювалась. Для створення більш комфортних умов перебування в парках 
та скверах міста необхідно провести реконструкції та відновлення існуючих парків та облашту-
вати відпочинкові зони вздовж берегів ріки Прут. 
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Впорядкування території існуючих парків та зелених зон.
• Відновлення інфраструктури паркового господарства.
• Створення нових відпочинкових зон як в місті, так і 

вздовж берегів ріки Прут.

Очікувані результати

• Відновлення рекреаційної цінності існуючих парків та зе-
лених зон в місті.

• Створення нових відпочинкових зон і разом з цим змен-
шення антропогенного навантаження на існуючі об’єкти.

• Покращення умов перебування туристів та збільшення 
атракційності Коломиї як туристичного міста.

Відповідальний • відділ управління комунальним майном міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль Б.4.5. Облаштування місць поховань

Ресурси існуючих кладовищ щороку зменшуються, і в найближчому майбутньому необхідно 
створювати нове міське кладовище та приділяти увагу впорядкуванню території існуючих. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Впорядкування території існуючих кладовищ та підтримка 
їх у належному стані.

• Створення нового міського кладовища.

Очікувані результати
• Впорядковані території існуючих кладовищ.
• Створення нового кладовища з необхідною інженерною 

інфраструктурою, доріжками та огорожею.

Відповідальний • відділ управління комунальним майном міської ради,
• КП «Коломийська міська ритуальна служба»

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль Б.4.6. Регулювання чисельності безпритульних тварин

Досить велика кількість безпритульних тварин, які перебувають в місті, викликає насторогу як 
мешканців, так і туристів. Їх кількість становить близько 250 тварин, і при невтручанні людини 
буде зростати через природну функцію розмноження. Ці тварини часто поводяться агресивно, 
є носіями різного виду захворювань, які можуть приносити шкоду іншим тваринам та насе-
ленню. Одна з причин – занедбаний стан існуючої будівлі, де утримують безпритульних тварин. 
Необхідно здійснити будівництво повноцінного притулку, який буде обладнаний необхідними 
боксами та технічними приміщеннями.
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Будівництво повноцінного притулку для бродячих тварин.
• Організація відлову безпритульних тварин.
• Організація надання медичної допомоги та забезпечення 

стерилізації відловлених тварин

Очікувані результати

• Зменшення бродячих тварин на території міста.
• Зменшення соціальної напруги в місті, пов’язаної з агре-

сивністю безпритульних тварин.
• Створення гідних умов перебування для відловлених тва-

рин.

Відповідальний • відділ управління комунальним майном міської ради

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Стратегічна ціль Б. 5. 

Розвиток соціальної інфраструктури

Розвиток соціальної інфраструктури потребує зусиль не тільки від місцевої влади, а й від актив-
них представників громади, українських і міжнародних громадських організацій та благодійних 
фондів. Тільки їхнє поєднання призведе до створення якісно нової за формою й змістом соці-
альної інфраструктури та розширить асортимент і якість послуг, що в них надаються. Досить 
гострими проблемами, які зараз існують в місті, є велика кількість безпритульних осіб, які в те-
плу пору року влаштовуються на нічліг в міських парках та відпочинкових зонах, що створює 
дискомфорт для відвідувачів. Також відсутня інфраструктура та фахівці з надання реабіліта-
ційних послуг для осіб з інвалідністю, в тому числі й для тих, хто має певні вади розвитку від 
народження. Організація системи раннього втручання сприяла б збільшенню кількості осіб зі 
зменшеними наслідками вад розвитку або цілковитого його подолання. Ще однією проблемою 
є присутнє дотепер в деяких сім’ях насильство та відсутність спеціалізованих об’єктів для тим-
часового перебування жертв сімейного насилля.

Оперативна ціль Б.5.1. Створення єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних 
послуг

Системність вирішення соціальних проблем міста передбачає створення структури, що в комп-
лексі могла б вирішувати соціальні проблеми міста. Залучення до вирішення цієї проблеми 
благодійних структур сприятиме підвищенню довіри серед потребуючих та зменшить соціальну 
напругу в громаді
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Створення будівлі – готелю для підтриманого комплек-
сного перебування та проживання найбільш вразливих 
категорій людей, в т.ч. жертв домашнього насилля.

• Відкриття будинку нічного перебування для бездомних 
осіб.

• Відкриття реабілітаційної установи для осіб з інвалідні-
стю та центру раннього втручання. 

• Організація юридичної та психологічної підтримки по-
требуючих.

Очікувані результати

• Створення комфортних умов перебування для бездомних 
осіб.

• Зменшення кількості осіб, що ночують у парках та відпо-
чинкових зонах.

• Покращення здоров’я осіб з інвалідністю.
• Зменшення негативного впливу через насилля в сім’ї та 

відсутність можливості перебути тяжкі дні в іншому місці.
• Ефективне використання коштів на соціальні програми 

в партнерстві з благодійними організаціями.

Відповідальний

• департамент соціальної політики міської ради,
• єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних по-

слуг міста Коломиї,
• громадські та благодійні організації

Термін виконання • 2017 – 2027 рр

Оперативна ціль Б.5.2. Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг

У місті необхідно провести вдосконалення роботи у сфері соціальної політики, створюючи належні 
умови для співпраці, налагодити роботу з громадськими організаціями, які надають соціальні 
послуги. Створити на території міста таке середовища, яке б стимулювало залучення до цього 
процесу якомога ширших верств населення, встановлення партнерських відносин між владою, 
громадськими організаціями та містянами.
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації проектів

• Створення та налагодження ефективної роботи громад-
ської ради при міській раді

• Організація відкритих конкурсів для надання публічних 
соціальних послуг

• Формування фонду мікрогрантування місцевих соці-
альних ініціатив та проведення прозорих конкурсів з 
розподілу цих коштів

Очікувані результати

• Зростання активності громадських організацій в соці-
альній сфері.

• Залучення більшої кількості громадян до процесу роз-
витку громади міста.

• Встановлення партнерських відносин між владою та гро-
мадськими організаціями.

• Підвищення результативності виконання міською радою 
своїх завдань та вдосконалення якості муніципальних по-
слуг.

• Залучення інвестицій у розвиток соціальної сфери м. Ко-
ломиї

Відповідальний
• департамент соціальної політики міської ради,
• громадські та благодійні організації

Термін виконання • 2017 – 2027 рр



85

5. Узгодження основних положень 
Стратегії з іншими стратегічними 
документами регіону

Опрацювання Стратегії розвитку міста Коломиї до 2027 року базувалося на попередніх страте-
гіях та дослідженнях, що дало можливість зробити оцінку базового стану розвитку території та 
розробляти документ в узгодженні з іншими стратегічними документами регіону.

Документи, що використовувались:

	«Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року». Рішення Іва-
но-Франківської обласної ради від 17.10.2014. № 1401-32/2014.

	«Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки». 
Рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015.

	«Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2015 рік і 
основні напрямки на 2016 та 2017 роки». Рішення Коломийської міської ради Івано-Фран-
ківської області від 26.05.2015 року №112.

	«Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2017-2018 
роки». Рішення Коломийської міської ради Івано-Франківської області від 16.11.2016 року 
№275.

	«Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки». Рішення Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області від 23.02.2016 року №36.
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6. Впровадження та 
моніторинг реалізації 
Стратегії
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Реалізація завдань Стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними відді-
лами й управліннями міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом 
громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку міста Коломиї проводиться за принципами 
єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Ад-
міністрування процесу реалізації Стратегії здійснюється міською радою, виконавчим комітетом 
та відповідними структурними підрозділами міської ради.

Система управління впровадженням Стратегії має два рівні: політичний та технічний.

Політичний рівень забезпечує особисто міський голова, виконавчий комітет та міська рада. На 
цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти щодо результатів впровадження Стратегії, 
пропозиції з внесення змін та оновлення. Міська рада приймає рішення щодо внесення змін до 
Стратегії на підставі пропозицій міського голови.

Технічний рівень управління та моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням 
Стратегії, який

T	забезпечує виконання завдань Стратегії згідно з затвердженим планом,

T	здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками,

T	аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників міста та зовнішнього 
середовища (області, країни, світу тощо),

T	вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні й т.д. тен-
денції, визначає їх впливи на громаду,

T	формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умо-
вах зовнішнього середовища,

T	аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показни-
ками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,

T	формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відповідь 
на виявлені нові загрози й можливості.
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З метою координації дій розпорядженням міського голови створюється постійно діючий Комі-
тет з управління впровадженням Стратегії (далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні 
за виконання завдань Стратегії. Очолює КУВ міський голова. Повний склад КУВ та персональна 
відповідальність за реалізацію завдань Стратегії визначається розпорядженням міського голови. 
КУВ збирається не рідше одного разу на квартал та виконує такі функції:

	Організовує взаємодію підрозділів міської ради, органів державної влади, підприємств та 
установ міста в процесі реалізації Стратегії, загальноміських програм та проектів.

	Здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх міському голові 
та презентує їх на останньому в році засіданні міської ради. Повний текст звіту підлягає 
обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет.

	Здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації Стратегії та надає їх міському 
голові.

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегії формуються відділом економіки та муні-
ципального розвитку міської ради, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і 
виносяться на розгляд міської ради один раз на рік (за необхідності).

Моніторинг впровадження Стратегії

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження 
(відстеження) та попередження. Відстеження проводиться з метою виявлення відповідності на-
явного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження небажаних 
наслідків.

Моніторинг Стратегії розвитку міста Коломиї включає три рівні:

1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних по-
казників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Івано-Франківській області, які є 
стратегічно важливими для міської громади. Підсумки підводяться один раз на рік як частина 
зведеного аналітичного моніторингового звіту.

2) Моніторинг процесу реалізації Стратегії відповідно до визначених показників. Звіт про 
виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного мо-
ніторингового звіту.

3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації Стратегії. 
Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених 
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технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) 
відділ економіки та муніципального розвитку міської ради направляє відповідальним за моні-
торинг виконання окремих цілей Стратегії нагадування про необхідність надати квартальний 
моніторинговий звіт, а до 15 числа зазначених місяців повинні одержати моніторингові звіти.

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік відділ економіки та муніципального розвитку 
міської ради виносить на чергове засідання Комітету з управління впровадженням Стратегії 
проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений КУВ 
аналіз фінансових потреб надається до депутатських комісій для врахування під час розробки 
проекту бюджету на наступний рік.
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Загальні показники

Стратегічний напрям А

1. Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення

2. Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення

3. Середня місячна заробітна плата

4. Обсяг інвестицій в основний капітал

5. Загальний обсяг експорту

6. Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки

1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на душу населення

2. Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення

3. Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі 

4. Кількість новостворених робочих місць на підприємствах міста на рік

5. Кількість туристів на рік

6. Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т.п.) на рік

7. Кількість відреставрованих архітектурних та історичних пам’яток

(індикатори досягнення результату)

Показники оцінки реалізації Стратегії

Стратегічний напрям Б

1. Відсоток реконструйованих доріг

2. Час очікування на зупинках громадського транспорту (порівняно з попереднім роком)

3. Кількість аварій водогону на рік (порівняно з попереднім роком)

4. Частка альтернативних і відновлюваних енергоресурсів у міській енергетиці

5. Відсоток відходів, які використовуються як вторсировина

6. Відсоток паркомісць для автотранспорту в порівнянні з розрахованою потребою

7. Кількість мешканців, які користуються громадськими просторами міста

8. Кількість впорядкованих мікрорайонів за участі мешканців



Дизайн та верстка: Володимир Граціанський
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