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УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

сьоме демократичне скликання 
( чотирнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

від 01 червня 2017 року  № 298-ХІV/17 
м. Коломия 
 
Про хід виконання  
рішення районної ради 
від 22.10.2015 № 823-XXXVII  
«Про районну цільову Програму  
«Духовне життя» на 2016-2020 роки» 
за 2016 рік та І квартал 2017 року 

 
 
За звітній період, в рамках заходів, передбачених Програмою «Духовне 

життя» на 2016-2020 роки відділом культури райдержадміністрації  надавалася 
всебічна допомога  в межах, передбачених законодавством України, церквам і 
релігійним організаціям у реалізації їхніх статутних завдань.  

Проводилися юридичні консультації з питань державно-церковних 
відносин. 

Щорічно фінансуються фестивалі церковних і духовних піснеспівів, які 
організовують єпархіальні управління УГКЦ та УПЦ КП. 

Продовжуються консультаційні зустрічі з представниками громади святого 
Антонія Падуанського РКЦ смт. Гвіздець щодо вирішення питання реставрації 
будівель монастирського комплексу. 

 Центром культурно-освітньої роботи і народної творчості відділу культури 
райдержадміністрації надається всебічна методологічна допомога представникам 
релігійних організацій щодо написання сценаріїв, організації і проведення 
духовних заходів. 

Очільники та представники духовенства традиційних церков району беруть 
участь в різноманітних світських заходах в селах, селищах району та в районному 
центрі, які організовуються відділом культури, працівниками бібліотечних, 
клубних установ. У свою чергу, представників влади району постійно 
запрошують на духовні заходи. 
            Заслухавши інформацію про хід виконання рішення районної ради 
від 22.10.2015 № 823-XXXVII «Про районну цільову Програму «Духовне життя» 
на 2016-2020 роки» за 2016 рік та І квартал 2017 року районна рада 
 

вирішила: 
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1. Інформацію Про хід виконання рішення районної ради від 22.10.2015 № 
823-ХХVII «Про районну цільову Програму «Духовне життя» на 2016-2020 
роки» за 2016 рік та І квартал 2017 року взяти до відома (додається). 
 

2. Відділу культури райдержадміністрації (Л. Федор) продовжувати роботу: 
- по виконанню районної цільової Програми «Духовне життя» на 2016-20120 

роки з метою своєчасного виконання передбачених Програмою заходів; 
- щодо покращення умов для задоволення духовних потреб жителів району; 
- щодо збереження та належного використання культових споруд, пам’яток 

архітектури; 
- щодо створення умови для належного міжконфесійного функціонування. 

 
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на головного відповідального виконавця - відділ культури 
райдержадміністрації. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань з питань духовності, культури, туризму, молоді та спорту (Л. 
Андрійчук). 

 
 
Голова районної ради                                            Роман Дячук 
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   Додаток 
 

Довідка 
«Про виконання районної цільової Програми «Духовне життя» на 2016-2020 

роки» за 2016 рік та І квартал 2017 року 
 

Станом на 1 грудня  2016 року релігійна мережа в Коломийському районі 
представлена десятьма віросповідними напрямами, в межах яких діє 137 
релігійних організацій, в тому числі 2 єпархіальні управління, 132 релігійні 
громади (справами церкви опікується 112 священнослужителів), 2 монастирі 
(чернечий послух несуть 7 ченців), 3 духовні навчальні заклади (навчається 16 
слухачів), 60 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя займаються 3 
церковних друкованих засоби масової інформації. Для проведення богослужінь 
релігійні організації використовують 131 культову та пристосованих під 
молитовні будівлі. 
        2016 рік став історичним для життя Коломийської єпархії УПЦ КП.      25-26 
червня Коломийщину відвідав Предстоятеля УПЦ КП - Святійший Патріарх 
Київський  і Всієї Руси України Філарет. В рамках візиту Святійший Владика 
освятив нове єпархіальне приміщення, іконостас в Кафедральному Соборі 
Преображення Господнього міста Коломиї та очолив у ньому богослужіння. На 
честь приїзду Святійшого Патріарха в МПК «Народний дім» в Коломиї відбувся 
урочистий концерт у якому взяли участь колективи району. Традиційними є 
робочі зустрічі духовенства з представниками влади перед проведенням 
фестивалю духовної пісні « Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю…», який 
організовує Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ спільно з відділом культури 
Коломийської райдержадміністрації. 
         Неодноразово  відбувалися позапланові зустрічі керівників місцевих 
релігійних організацій з представниками влади для вирішення актуальних питань.  
        12 червня 2016 року, з благословення та за сприяння Преосвященного 
єпископа Коломийського і Косівського Юліана, в МПК «Народний Дім» міста 
Коломиї, відбувся ІІІ-ій Фестиваль церковних хорів «Піснеспіви душі». 
Для проведення богослужінь, у рамках прощі до Чудотворного джерела, що в с. 
Товмачик 19-20 червня, організованої Коломийсько-Чернівецькою єпархією 
УГКЦ, відділом культури було надано сцену. 
         20 жовтня 2016 року, з благословення та стараннями Преосвященного 
Єпископа Коломийського і Косівського Юліана, в Коломийському МПК 
«Народний дім», відбулася богословсько-просвітницька конференція під назвою 
«Літургія життя». 

23 жовтня 2016 року на території монастиря, митрополитом Андрієм було 
здійснено освячення хреста та пам’ятної дошки з фотографіями полеглих Героїв, 
які загинули за волю України.  

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

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

У першому кварталі 2017 року, в рамках заходів, передбачених Програмою, 
відділ культури надавав всебічну допомогу в межах, дозволених законодавством 
України, церквам і релігійним організаціям у реалізації їхніх статутних завдань. 

Проводилися і плануються надалі проводитися юридичні консультації з 
представниками місцевих релігійних організацій, з особливо актуального на 
даний час питання пов’язаного з перереєстрацією Статутів релігійних організацій 
з метою збереження ними статусу неприбуткових організацій, а також  інших 
питань пов’язаних  з державно-церковними відносинами. 

Центром культурно-освітньої роботи і народної творчості відділу культури 
райдержадміністрації надавалась всебічна методологічна допомога представникам 
релігійних організацій щодо написання сценаріїв, організації і проведення заходів 
на духовно-патріотичну тематику. 

Відбулися зустрічі з архієреями УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ, на яких були 
обговорені плани та окреслені механізми співпраці органів місцевої державної 
влади з єпархіальними управліннями, щодо сприяння в проведенні фестивалів, 
річниць, ювілеїв, пам’ятних дат  та інших подій духовного життя, запланованих 
на 2017 рік. 

Продовжується консультаційні зустрічі з представниками громади святого 
Антонія Падуанського РКЦ смт. Гвіздець щодо вирішення питання реставрації 
будівель монастирського комплексу. 

 Очільники та представники духовенства традиційних церков району беруть 
участь в різноманітних світських заходах в селах, селищах району та в районному 
центрі, які організовуються відділом культури, працівниками бібліотечних, 
клубних установ. У свою чергу, представників влади району постійно 
запрошують на духовні заходи. 

За звітній період в Коломийському районі відбулася низка заходів духовної 
тематики. 15 січня в МПК «Народний дім» міста Коломиї було проведено ІІ-ий 
фестиваль вертепів «Різдво – час Божого Милосердя». Захід організувала комісія 
у справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. 

22 січня 2017 року, в льодовому містечку села Спас, відбулось традиційне 
районне свято розколяди під назвою «Славім Різдво на рідній Україні». Святкове 
дійство благословили Правлячий Архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії 
УГКЦ, Кир Василій (Івасюк) та благочинний Печеніжинського благочиння, 
настоятель Храму Святого Великомученика Димитрія Солунського УПЦ КП села 
Ковалівка священик Юрій Ужитчак. 

22 січня в Кафедральному Соборі Преображення Христового УГКЦ міста 
Коломиї відбувся різдвяний концерт «Родинна коляда». 

5 лютого відбулася розколяда під назвою «З нами Бог». Вже одинадцять 
років поспіль захід організовує Коломийсько-Чернівецька єпархія спільно з 
міським відділом культури. 

У Коломиї було створено громадську організацію «Військові капелани» 
(УГКЦ). Її презентація відбулася 7 лютого 2017 в малій залі Мистецького центру 
«Світовид» міста Коломиї. Очолив організацію Василь Жупник (капелан «Грім»). 
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Коломийська організація – одна із перших на Прикарпатті. На презентацію були 
запрошені представники влади.  

30 березня 2017 року,  з благословення та стараннями Преосвященного 
Єпископа Коломийського і Косівського Юліана, в Коломийському медичному 
коледжі ім. І. Я. Франка, відбулася перша дитяча, християнська вікторина 
«Об’єднані Богом» серед команд катехитичних шкіл Коломийської Єпархії.  

2 квітня в місті Коломиї, з благословення Правлячого Архієрея 
Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ – Кир Василія (Івасюка) відбулася 
традиційна у час Великого Посту, загальноміська Хресна Дорога. Розпочали 
молитву в Катедральному соборі Преображення Христового, а далі рушили 
центральними вулицями міста. Вулицями міста Хрест несли священики, потім 
представники влади, лікарі, вчителі та викладачі правоохоронці, бійці АТО, 
капелани, волонтери, а на останній 14-й стації – пластуни, Діти світла та інші 
молодіжні організації Коломиї. 

Загальна сума коштів, яка була виділена у 2016 році, в рамках заходів 
передбачених Програмою становила 79 тис. 975 грн. В цьому році на Програму 
передбачено 80 тис. грн. 

Події духовного життя краю постійно висвітлюються на сайті Коломийської 
райдержадміністрації, сайті відділу культуру, в соціальних мережах та у місцевих 
ЗМІ. 
 
Начальник відділу культури 
райдержадміністрації                                                       Людмила Федор   
 
 
 
Трачук 47468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


