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УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія) 
РІШЕННЯ 

 
від 01 червня 2017 року  № 299-ХІV/17 
м. Коломия 
 
Про хід виконання рішення районної ради 
від 22.10.2015 № 838-ХХVІІ/15 
«Про Програму розвитку туризму  
в Коломийському районі на 2016 - 2020 роки» 

 
            Заслухавши інформацію  про хід виконання рішення районної ради від 
22.10.2015 № 838-ХХVІІ/15 «Про  Програму розвитку туризму в Коломийському 
районі на 2016-2020 роки »,  районна рада 

вирішила:  
 

          1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради  від 22.10.2015року 
№838-XXVII/15 «Про Програму розвитку туризму в Коломийському районі на 
2016-2020 роки»  взяти до уваги.  
          2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Кравчук) здійснювати   
в 2017 році фінансування Програми розвитку туризму в Коломийському районі на 
2016-2020 роки, виходячи з фінансових можливостей районного бюджету.  
          3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань духовності, культури, туризму, молоді та спорту (Л. 
Андрійчук).   
 

 
 

 
Голова районної ради                                       Роман Дячук 
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Довідка 
про хід виконання рішення районної ради від 22.10.2015р. № 838-XXVII/15 «Про 

Програму розвитку туризму в Коломийському районі на 2016-2020 роки»  
 

 Програма розвитку туризму в районі на 2016-2020 роки схвалена розпорядженням 
районної державної адміністрації від 20.10.2015 року № 458 та затверджена рішенням 
сесії районної ради від 22.10.2015 року  №  838-ХХХVІІ/15. 
 Основною метою програми є розвиток туристично-рекреаційної галузі району, 
створення конкурентоспроможного туристичного продукту, удосконалення структури 
управління, тісна взаємодія всіх зацікавлених відомств, громадських організацій, 
суб’єктів туристичної діяльності у вирішенні завдань розвитку туристично-
рекреаційної галузі, активізація міжнародних зв’язків та співробітництва. 
 На виконання заходів Програми в 2016 році з районного бюджету було виділено 
80,0 тис.грн. Кошти освоєно в повному обсязі та використано на реалізацію завдань, 
спрямованих  на створення туристично-привабливого іміджу Коломийського району. 
Зокрема, проведено роботу по створенню презентаційних матеріалів про туристичний 
та інвестиційний потенціал району, а саме презентаційного промо-ролика, 7-
хвилинного фільму та буклетів. Фільм перекладено англійською та польською 
мовами та розміщено на сайті райдержадміністрації. З метою популяризації краю, 
залучення більшої кількості внутрішніх і зовнішніх туристів, виготовлено продукцію 
рекламного характеру (торбинки, блокноти, ручки, горнятка) з символікою району. 
 Управлінням економіки райдержадміністрації спільно з іншими структурними 
підрозділами райдержадміністрації проводилась робота з господарями зелених садиб 
щодо їх участі в туристичних виставках, моніторингу кількості туристів та 
забезпечення якісного надання туристичних послуг, виявлення бажаючих займатися 
сільським туризмом на території району, оновлення інформації про садиби зеленого 
туризму та заклади розміщення туристів  на сайті Коломийської районної державної 
адміністрації. 

 Спеціалістами Коломийського міськрайонного центру зайнятості проводиться 
активна роз'яснювальна робота серед безробітних з метою пропаганди розвитку 
зеленого туризму. Протягом 2016 року організовано 12 семінарів з питань організації 
зеленого туризму, в яких взяли участь 98 безробітних.  

 З метою залучення учнівської молоді до активної туристичної діяльності з 
вивчення історії України, етнографічних, історичних об'єктів, традицій, звичаїв 
культури українського народу, змістовного дозвілля організовувались екскурсії до 
історичних місць області, туристичні екскурсії та походи. Вихованці туристичних 
гуртків району є постійними учасниками туристично-краєзнавчих змагань. Зокрема, в 
2016 році юні туристи взяли участь в районних змаганнях з техніки пішохідного 
туризму,  молодіжній патріотичній науково-пізнавальній програмі «Чорний ліс -
2016», обласному туристсько-оздоровчому маршрутному таборі «Мандрівник». 
      Мистецькі колективи району брали активну участь в заходах, які 
популяризували культурні традиції краю.   
В січні 2016 року відбулись «Різдвяні гуляння в Льодовому містечку села Спас». 

В травні 2016 року в м. Івано-Франківську проходив перший Міжнародний 
мистецький фестиваль країн Карпатського регіону «Карпатський простір», в якому 
взяли участь митці та творчі колективи з 11 країн: України, Австрії, Польщі, Угорщини, 
Словаччини, Румунії, Молдови, Чехії, Естонії, Азербайджану та Грузії. Прикарпаття 
представляли колективи 7 районів, в тому числі  митці Коломийського району.  

У  фестивалі «Писанка», який відбувся в травні 2016 року, взяли участь 
представники делегації Опольського воєводства (Республіка Польща) та делегації м. 
Дюсельдорфа та м. Радмі (Німеччина).  
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В липні 2016 року в с. Королівка відбувся XIV Міжнародний фольклорно-
етнографічний фестиваль «Коломийка-2016». У фестивалі взяли участь делегації  
Бартошицького повіту та Здунської волі (Республіка Польща), Бричанського району 
(Республіка Молдова), Кілійського району Одеської області, Закарпатської області.  

В серпні 2016 року в селі Спас Коломийського району відбувся фестиваль 
автентичної кухні "Смачний Спас". Мета фестивалю – збереження і розвиток 
автентичної культури харчування, популяризація і стимулювання розвитку екотуризму, 
відродження місцевих традицій культури приготування та вживання їжі, вирощення 
сільськогосподарської продукції та її переробки, популяризація здорового способу 
життя, налагодження творчих і ділових контактів, привернення уваги громадськості та 
зарубіжжя до нашого регіону задля його всебічного розвитку. 

Впродовж року налагоджувалась тісна співпраця з діючими об’єктами 
туристичної діяльності для представлення Коломийщини різноманітним делегаціям. 
Зокрема, 05 травня 2016 року  Коломийський район відвідала делегація Опольського 
воєводства (Республіка Польща) на чолі з Маршалком воєводства Анджеєм Булою та 
членом правління Опольського воєводства Шиманом Оглаза. Представники польської 
влади прибули до Коломийського району з метою налагодження співпраці у сфері 
питань культури, спорту, туризму та міжрегіонального співробітництва. 

18 травня 2016 року  з метою ознайомлення зі станом  впровадження в районі 
проекту Уряду Японії за програмою «Кусаноне» Коломийський район відвідала 
делегація посольства Японії в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом 
Японії в Україні Шігекі Сумі. Після відвідин школи с. Торговиця, яка брала участь у 
проекті «Кусаноне», делегація ознайомилася з експозицією Музею писанкового 
розпису.  

 Управлінням економіки створено електронну базу садиб зеленого туризму та 
закладів розміщення туристів, яка висвітлена на сайті райдержадміністрації. В 
садибах створені сприятливі умови для туристів в таких напрямках як культурно-
пізнавальний, рибальський, спортивно-оздоровчий. Близько 160 місць пропонують 
туристам готелі та готельно-ресторанні комплекси району. 
 В рамках проекту «Івано-Франківська область – край для туризму», який 
фінансується Європейським Союзом, виготовлено та встановлено інформаційні 
стенди біля основних екскурсійних об’єктів району, а саме: ботанічного заказника 
державного значення «Княждвірський» (с. Княждвір), церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці, внесеної до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО (с. 
Нижній Вербіж), костелу бернардинів (с-ще Гвіздець).  
 
Начальник управління економіки 
райдержадміністрації               Ольга Гранд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


