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НАША МІСІЯ 

Ми, команда однодумців, які об’єднали 

свої ресурси, знання, вміння та навички з 

метою сприяння соціально-

економічному розвитку Прикарпаття 

шляхом реалізації різноманітних 

ініціатив жителів територіальних громад 



ГО «АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОЛОМИЙЩИНИ» 

НАШЕ БАЧЕННЯ  

АЕРК – інституційно-спроможна організація. Лідер місцевого 

громадського сектору та головний партнер регіональної влади 

і бізнесу, надійний партнер для українських та міжнародних 

ОГС. Ініціатор покращення соціально-економічного 

становища територіальних громад Прикарпаття, з метою 

перетворення їх на привабливе місце для проживання, 

відпочинку та підприємницької діяльності, завдяки активній 

та постійній участі у вітчизняних та міжнародних програмах 

технічної допомоги. 



ГО «АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОЛОМИЙЩИНИ» 

ДІЯЛЬНІСТЬ АЕРК  

У своїй діяльності АЕРК використовує сучасні 
управлінські стандарти й технології з певним 
алгоритмом:  
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРК  

 залучення громадськості до процесу розробки та 

прийняття рішень на місцевому рівні; 

 створення сприятливого середовища для 

розвитку малого і середнього бізнесу, а також 

збільшення можливостей для молоді та жінок у 

веденні підприємницької діяльності; 

 зростання інвестиційної привабливості регіону, 

пошук і залучення різноманітних джерел 

фінансування для місцевого розвитку; 
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРК  

 сприяння розвитку туризму, промоція та популяризація 
регіону; 

 сприяння впровадженню ефективного демократичного 
управління та прискорення економічного розвитку 
громад шляхом підвищення спроможності місцевої 
влади у сфері урядування та місцевого економічного 
розвитку; 

 підтримка процесів децентралізації та інтегрованого 
планування розвитку на місцевому та регіональному 
рівнях, участь у створенні та реалізації стратегій 
соціально-економічного розвитку; 

 підвищення ефективності використання людських, 
земельних, майнових та інших ресурсів громад регіону, а 
також економне й раціональне використання коштів 
місцевих бюджетів громад; 
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРК  

 відродження та збереження традицій і 
культурних надбань краю; 

 сприяння обміну досвідом, зборі та поширенні 
успішних прикладів та добрих практик в 
територіальних громадах; 

 сприяння організаціям громадянського 
суспільства, ініціативним групам, місцевим 
органам влади, недержавним організаціям, 
підприємницьким структурам та мешканцям 
регіону в реалізації їхніх ініціатив, які 
спрямовані на поліпшення стандартів життя та 
розв’язання місцевих проблем. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРК  

Протягом 2001-2016 рр. АЕРК здійснила низку акцій 

та заходів різних рівнів – від місцевих до 

міжнародних.  Як самостійно, так і спільно з 

партнерами Асоціація реалізувала майже 50 проектів 

у рамках програм міжнародної технічної допомоги та 

ініціатив членів АЕРК з економічної, соціальної, 

освітньої, екологічної, туристичної, молодіжної, 

культурологічної, антикорупційної, виборчої, 

просвітницької, спортивної та благодійної тематики. 





 реалізовано біля 20 партнерських проектів і ініціатив з тематики, 
дотичної до потреб міста та району; 

 здійснено заходи для залучення інвесторів, зокрема «ЛЕОНІ»; 

 Коломия стала одним з 16 учасників проекту Федерації канадських 
муніципалітетів «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), у 
рамках якого місто працює над розробкою Стратегії розвитку 
Коломиї до 2025 року та Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва; 

 підписано Меморандум про співпрацю з Фондом Східна Європа; 

 Коломия доєдналася до платформи «Відкрите місто»; 

 активно розпочато роботу над партисипативним бюджетом; 

 підготовлено проекти, які можуть фінансуватися з державного 
бюджету за рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку (ДФРР), а також з інших джерел та програм, в т.ч. 
міжнародних та урядових. 

 



 Проект «Енергоефективні заходи по 

капітальному ремонту системи 

теплозабезпечення та гарячого водопостачання 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Коломия». 

Загальний бюджет якого склав понад 1,6 млн.грн., а 

його впровадження стало можливим завдяки 

фінансовій та технічній підтримці Проекту 

Німецького товариства міжнародного 

співробітництва GIZ «Енергоефективність у 

громадах»; 

 



Встановлено сучасний модульний 
індивідуальний тепловий пункт, який 
призначений для обліку, розподілу та 
регулювання теплової енергії в 
системах гарячого водопостачання та 
опалення. ІТП складається з насосів, 
теплообмінників, фільтруючої, 
запірної та регулюючої арматури, 
шаф автоматики, необхідних для 
забезпечення належного 
функціонування теплового пункту за 
заданим алгоритмом економного 
споживання теплової енергії. 

 

ІТП має можливість погодозалежного 
автоматичного регулювання 
температури теплоносія в системі. 
Встановлено акумулятор теплової 
енергії з підключенням до системи 
гарячого водопостачання, що 
забезпечує додаткову економію 
витрат на підігрів гарячої води. 

 



Технологія 

Параметр

и 

інвестиції

, грн 

економія на 

рік МВт*год 

Річна 

економія, грн 

Простий термін 

окупності, років 

Промивка та заміна системи опалення 4133 м2 120000 10,28 16592,54 7,23 

Гідравлічне балансування системи 

опалення, встановлення 

термостатичних клапанів   51000 8,22 13274,03 3,84 

Утеплення трубопроводів 40м.п. 42000 4,11 6637,01 6,33 

Встановлення модульного теплового 

пункту з погодозалежною автоматикою 

та дистанційним контролем показників 

роботи  400 кВт 490000 67,85 109510,00 4,5 

    703000 90,47 146014,3 5,0 

% економії     22 22   









 

Проект  

«Безпечне та комфортне місто: 

встановлення системи 

відеоспостереження в громадських 

місцях міста Коломиї». 
 



Загальний бюджет проекту склав 
830 тис. грн.  
 
В рамках проекту на 10 
перехрестях міста, де 
спостерігається найбільш 
інтенсивний рух і масове скупчення 
людей, встановлено 32 «розумні» 
відеокамери із он-лайн передачею 
інформації на пульт для її 
архівування і збереження.  

 

Ця ініціатива впроваджена завдяки  
проекту Європейського Союзу та 
Програми розвитку ООН в Україні 
“Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду” у рамках конкурсу 
«Розумні міста». 

 







 

Створення промо-продукції 

Коломийського району для 

покращення інвестиційного та 

туристичного потенціалу регіону 
 



Загальний бюджет 45 тис. грн.  
 

В рамках проекту створено 
презентацію Коломийського 
району для покращення 
інвестиційного та 
туристичного потенціалу 
регіону 

 

Презентація розроблена на 3 
мовах ( українська, 
англійська та польська) 

 

Розроблено промо-пакет для 
друкованої продукції  ( 2 
брошури )  
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Детальніше про нашу діяльність на вебсайті:  
www.aedk.com.ua  

Та у соціальній мережі Facebook: 
www.facebook.com/AERKolomyya  

Асоціація економічного розвитку Коломийщини 
запрошує до спільної діяльності  та є відкритою  

для співпраці з усіма громадськими 
організаціями , державними установами з метою 
підтримки ініціатив, спрямованих на економічний 

та соціальний розвиток в регіоні 
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Дякуємо за увагу! 

Адреса для листування: 
вул. І. Вагилевича, 3,  м. Коломия, Івано-
Франківська область, 78200 
Тел/факс  +38 03433 47925 
Моб. +38 050 560 86 98, +38 096 008 37 53  
e-mail : aedkoffice@gmail.com 
 www.aedk.com.ua  
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