
 Протокол 

Двадцять третьої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

09.12.2021 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 32 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Микола Бакай, Віктор Будзінський, Володимир Василевський, Іван 

Данилишин, Тарас Михалушко, Олександр Чемерис 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 32 депутатів міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

2.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в межах вулиць 

Валова, Театральна, Михайла Драгоманова, Вячеслава Чорновола в місті Коломиї, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

3.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території з внесенням 

змін в схему зонування по вул. Карпатська 71а/2 (в межах земельної ділянки з 

кадастровим номером 2610600000:11:009:0021) в місті Коломия, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

4.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2623287201:01:007:0030), 

села Товмачик, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

5.  Про затвердження Положення про управління «Секретаріат ради» Коломийської міської 

ради 

6.  Про внесення змін до положень про постійні комісії міської ради 

7.  Про затвердження Положення про управління персоналом та діловодства міської ради 

8.  Про затвердження програми «Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської 

ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки» 

9.  Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1390-22/2021 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

10.  Про затвердження Положення про управління економіки міської ради 

11.  Про затвердження Положення про управління бухгалтерського обліку та закупівель 

міської ради 

12.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 5 ДПРЗ УДНС в Івано-Франківській 

області 

13.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської 

ради у новій редакції 



14.  Про затвердження Положення про управління спорту Коломийської міської ради 

15.  Про затвердження програми «Розвиток командно – ігрових видів спорту в Коломийській 

територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

16.  Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській 

територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

17.  Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 

роки» 

18.  Про затвердження Положення про управління соціальної політики Коломийської міської 

ради 

19.  Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного Розвитку 

педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» у новій 

редакції 

20.  Про затвердження Положення про управління комунального господарства Коломийської 

міської ради у новій редакції 

21.  Про затвердження Положення про управління містобудування Коломийської міської ради 

22.  Про затвердження проєктів-переможців Громадського бюджету на 2022 рік 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про Перелік 

майна, яке належить до комунальної власності Коломийської територіальної громади» 

24.  Про надання згоди Коломийській центральній районній аптеці №31 на списання 

основних засобів 

25.  Про затвердження Положення про управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Коломийської міської ради 

26.  Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

«Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради у новій редакції 

27.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №32-3/2020 "Про 

затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та проведення призову 

громадян на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2021-

2025 роки " 

28.  Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військових частин на період 2022-2023 років" 

29.  Про затвердження Положення про управління культури та туризму Коломийської міської 

ради   

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Воскресинці 

31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

32.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

33.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

34.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Товмачик 

35.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Воскресинці 

37.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

38.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

39.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 



42.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

46.  Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

47.  Про проведення інвентаризації земель 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

49.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки по 

вулиці Ф. Горбаша 

50.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

51.  Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

52.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 

304а 

53.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

54.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Товмачик 

56.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

57.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

58.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки в р-ні 

164 кілометра об’їзної дороги Чернівці-Львів в місті Коломия 

59.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди земельної 

ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана Шарлая 

60.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди земельної 

ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана Шарлая 

61.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки на 

вулиці Валова у місті Коломиї 

62.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

63.  Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території 

земель водного фонду та водоохоронних зон 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 23 додаткових загальних питання : 

1. Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Коломийської міської ради у 2021 році»; 

2. Про призначення директора комунальної установи «Централізована 

бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної громади»; 

3. Про затвердження Положення про управління комунікації та 

інформаційних технологій міської ради; 

4. Про внесення змін до програми «Реалізація державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту на 2020 – 2024 роки»; 

5. Про створення комунальної установи «Коломийська мала філармонія»; 



6. Про затвердження цільової програми «Культура, молодь, туризм 

Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки; 

7. Про створення комунального закладу «Сервісний центр закладів культури» 

та затвердження його статуту; 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №37-3/2020 

«Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»; 

9. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Зеленосвіт» в 

новій редакції; 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 р. №1067-

18/2021 «Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік»; 

11. Про створення комунальної установи «Спортивна громада» та 

затвердження її статуту; 

12. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийської гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

13. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Раківчицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

14. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Шепарівцівської гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

15. Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 5 імені Т.Г.Шевченка 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції; 

16. Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 9 Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області в новій редакції; 

17. Про проведення позапланового інституційного аудиту Коломийського 

ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-

Франківської області; 

18. Про проведення позапланового інституційного аудиту Коломийського 

ліцею імені М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області; 

19. Про проведення позапланового інституційного аудиту Саджавського 

ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

20. Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2021 рік; 

21. Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади 

на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. №3232-

39/2018; 

22. Про затвердження Положення про відділ з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради у новій редакції; 

23. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень суду на 

2019-2021 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 4 додаткові 

земельні питання: 

1. Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної 

ділянки на вулиці Василя Симоненка у місті Коломиї; 



2. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель; 

3. Про поділ земельної ділянки на вулиці Замкова, 74-б; 

4. Про поділ земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 94-а. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 2 звернення 

Коломийської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за –32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак з пропозицією зняти на доопрацювання загальне 

питання №2 «Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території в межах вулиць Валова, Театральна, Михайла Драгоманова, Вячеслава 

Чорновола в місті Коломиї, Коломийської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області»  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун з пропозицією зняти на доопрацювання земельне 

питання №15 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак з пропозицією зняти на доопрацювання земельне 

питання №32 «Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону 

земельної ділянки на вулиці Валова у місті Коломиї» 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття земельних питань №15 та №32, за  - 32 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За розгляд звернень Коломийської міської ради першими в порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: розглянути першими 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

 

Порядок денний 
1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради 

України Руслана Стефанчука 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Міністерства інфраструктури України та 

Державного агентства автомобільних доріг України 

3.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

4.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території з внесенням 

змін в схему зонування по вул. Карпатська 71а/2 (в межах земельної ділянки з 



кадастровим номером 2610600000:11:009:0021) в місті Коломия, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

5.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2623287201:01:007:0030), 

села Товмачик, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

6.  Про затвердження Положення про управління «Секретаріат ради» Коломийської 

міської ради 

7.  Про внесення змін до положень про постійні комісії міської ради 

8.  Про затвердження Положення про управління персоналом та діловодства міської ради 

9.  Про затвердження програми «Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської 

ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки» 

10.  Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1390-22/2021 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

11.  Про затвердження Положення про управління економіки міської ради 

12.  Про затвердження Положення про управління бухгалтерського обліку та закупівель 

міської ради 

13.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 5 ДПРЗ УДНС в Івано-Франківській 

області 

14.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської 

міської ради у новій редакції 

15.  Про затвердження Положення про управління спорту Коломийської міської ради 

16.  Про затвердження програми «Розвиток командно – ігрових видів спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

17.  Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській 

територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

18.  Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 

роки» 

19.  Про затвердження Положення про управління соціальної політики Коломийської 

міської ради 

20.  Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного Розвитку 

педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» у 

новій редакції 

21.  Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції 

22.  Про затвердження Положення про управління містобудування Коломийської міської 

ради 

23.  Про затвердження проєктів-переможців Громадського бюджету на 2022 рік 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про 

Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської територіальної 

громади» 

25.  Про надання згоди Коломийській центральній районній аптеці №31 на списання 

основних засобів 

26.  Про затвердження Положення про управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Коломийської міської ради 

27.  Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

«Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради у новій редакції 

28.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №32-3/2020 "Про 

затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та проведення призову 

громадян на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2021-

2025 роки " 

29.  Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військових частин на період 2022-2023 років" 

30.  Про затвердження Положення про управління культури та туризму Коломийської 



міської ради   

31.  Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської міської 

ради у 2021 році» 

32.  Про призначення директора комунальної установи «Централізована бухгалтерія 

бюджетних установ Коломийської територіальної громади» 

33.  Про затвердження Положення про управління комунікації та інформаційних 

технологій міської ради 

34.  Про внесення змін допрограми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту на 2020 – 2024 роки» 

35.  Про створення комунальної установи «Коломийська мала філармонія» 

36.  Про затвердження цільової програми «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 

2022-2025 роки 

37.  Про створення комунального закладу «Сервісний центр закладів культури» та 

затвердження його статуту 

38.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №37-3/2020 «Про 

затвердження програми  «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

39.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Зеленосвіт» в новій редакції 

40.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 р. №1067-18/2021 «Про 

внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в 

Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

41.  Про створення комунальної установи «Спортивна громада» та затвердження її статуту 

42.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийської 

гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

43.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Раківчицького 

ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

44.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Шепарівцівської 

гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

45.  Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 5 імені Т.Г.Шевченка 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції 

46.  Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 9 Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області в новій редакції 

47.  Про проведення позапланового інституційного аудиту Коломийського ліцею №6 імені 

Героя України Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

48.  Про проведення позапланового інституційного аудиту Коломийського ліцею імені 

М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

49.  Про проведення позапланового інституційного аудиту Саджавського ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

50.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021 рік 

51.  Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. №3232-39/2018 

52.  Про затвердження Положення про відділ з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Коломийської міської ради у новій редакції 

53.  Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 

роки 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Воскресинці 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

57.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки в селі Товмачик 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

60.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Воскресинці 

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

69.  Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

70.  Про проведення інвентаризації земель 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

72.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки по 

вулиці Ф. Горбаша 

73.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

74.  Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

75.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 

304а 

76.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

77.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Товмачик 

79.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

80.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

81.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки в р-

ні 164 кілометра об’їзної дороги Чернівці-Львів в місті Коломия 

82.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди 

земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана Шарлая 

83.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди 

земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана Шарлая 

84.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

85.  Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території 

земель водного фонду та водоохоронних зон 

86.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки на 

вулиці Василя Симоненка у місті Коломиї 

87.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

− Сергій Коцюр щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для придбання сучасного апарату для 

проведення ультразвукового дослідження в структурний підрозділ «Дитяча 

лікарня» Комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна 

районна лікарня Коломийської міської ради»; 

− Андрій Куничак щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для виплати матеріальної допомоги на 

оздоровлення та доплати за вислугу років технічним працівникам закладів 

дошкільної освіти громади; 

− Леся Бєлявська щодо вирішення питання по земельній ділянці на вул. 

В.Атаманюка; 

− Леся Бєлявська щодо віднесення земельних ділянок в районі 

Шевченківського озера та Парку імені Тараса Шевченка до рекреаційної, 

відпочинкової та спортивної зони; 

− Микола Андрійчук щодо передбачення коштів у бюджеті 

Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік для встановлення 

вуличного освітлення на вулицях Січових Стрільців, Стуса, Сича та Яворницького 

в с.Саджавка; 

− Мирослав Гаєвий щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для виконання робіт з благоустрою 

стадіону в с.Шепарівці; 

− Мирослав Гаєвий щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для встановлення дитячих майданчиків 

в с. Шепарівці; 

− Мирослав Гаєвий щодо звернення в Службу автомобільних доріг в 

Івано-Франківській області про включення в план робіт на 2022 рік реконструкції 

кільцевої розв’язки доріг в с. Шепарівці; 

− Мирослав Гаєвий щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для капітального ремонту доріг в с. 

Шепарівці; 

− Мирослав Гаєвий щодо перенесення опор ліній електропередач на вул. 

Т. Г. Шевченка в с. Шепарівці; 

− Максим Мензатюк щодо встановлення дорожніх знаків «Платна 

парковка» на площі Старий Ринок; 

− Максим Мензатюк щодо паркування транспортних засобів в місті 

Коломиї; 

− Максим Мензатюк щодо залізно – дорожнього переїзду з вул. Січових 

Стрільців або прилеглих до залізничного вокзалу вулиць на мікрорайон Косачівка; 

88.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Замкова, 74-б 

89.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 94-а 



− Ігор Костюк щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для встановлення дитячого ігрового та 

спортивного майданчика в с. Товмачик; 

− Ігор Костюк щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для закупівлі 3D принтера в 

Корницький ліцей; 

− Алла Галайчук щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для капітального ремонту 

каналізаційної мережі та відновлення ливневого водовідведення по вул. Лисенка, 2; 

− Алла Галайчук щодо встановлення дитячого майданчика по вул. 

Лисенка, 30; 

− Алла Галайчук щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для капітального ремонту 

прибудинкового та міжбудинкового проїзду по вул. Палія, 4А; 

− Алла Галайчук щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для встановлення дитячого майданчика 

по вул. Палія, 4А; 

− Алла Галайчук щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для капітального ремонту дорожнього 

полотна та тротуарів по вул. Р. Шипайла; 

− Алла Галайчук щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для благоустрою «Ткацького озера»; 

− Вікторія Образцова щодо включення в перелік об’єктів, видатки на які 

у 2022 році будуть проводитись за рахунок  коштів бюджету розвитку 

Коломийської міської територіальної громади проєкт «Облаштування 

відпочинкової зони біля Шевченківського озера»; 

− Віктор Фітьо щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік на реалізацію програми 

співфінансування капітальних ремонтів об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків; 

− Галина Беля щодо врегулювання руху громадського транспорту по вул. 

Довбуша за маршрутом 6-А та 6-Б; 

− Віталій Гурник щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для капітального ремонту 

міжбудинкового проїзду по вул. Чайковського, 56; 

− Мирослава Воротняк щодо проведення робіт в парку імені Кирила 

Трильовського; 

− Мирослава Воротняк щодо передбачення коштів у бюджеті 

Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік для встановлення 

дитячого майданчика по вул. Хмельницького, 1; 

− Олександр Поясик щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для капітального ремонту 

міжбудинкового проїзду по вул. Чайковського, 56; 

− Олександр Поясик щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для асфальтування дорожнього 

покриття проїжджої частини від вул. І. Мазепи до вул. Симоненка, 2; 



− Олександр Поясик щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для ремонту вул. Сагайдачного в с. 

Воскресинці; 

− Олександр Поясик щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для встановлення спортивно- ігрового 

майданчика біля Воскресинцівського ліцею (вул. Шкільна, 2, с. Воскресинці). 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 

Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак. депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1514-23/2021 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Міністерства 

інфраструктури України та Державного агентства автомобільних доріг України 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Григорук, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1515-23/2021 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступник начальника управління – начальник 

бюджетного відділу фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1516-23/2021 зі змінами додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території з внесенням змін в схему зонування по вул. Карпатська 71а/2 (в 

межах земельної ділянки з кадастровим номером 2610600000:11:009:0021) в місті 

Коломия, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1517-23/2021 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території (в межах земельної ділянки з кадастровим 

номером 2623287201:01:007:0030), села Товмачик, Коломийської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1518-23/2021 додається 



6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління «Секретаріат 

ради» Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1519-23/2021 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до положень про постійні комісії міської 

ради 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1520-23/2021 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління персоналом та 

діловодства міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу кадрів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1521-23/2021 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Навчання та підвищення 

кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу кадрів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1522-23/2021 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. 

№1390-22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Сенюк, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1523-23/2021 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління економіки 

міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Сенюк, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1524-23/2021 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1525-23/2021 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 5 ДПРЗ 

УДНС в Івано-Франківській області 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1526-23/2021 додається 



14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ муніципальної 

інспекції Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Дмитро Мельничук, начальник відділу муніципальної інспекції 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1527-23/2021 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління спорту 

Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1528-23/2021 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Розвиток командно – ігрових 

видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1529-23/2021 зі змінами додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури та 

спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1530-23/2021 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Посилення соціального 

захисту населення на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1531-23/2021 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління соціальної 

політики Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1532-23/2021 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр 

професійного Розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Трефяк, директор КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників КМР Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1533-23/2021 додається 



21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління комунального 

господарства Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: А. Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Мирослава Воротняк, Віталій Гурник 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1534-23/2021 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

містобудування Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 

капітального будівництва міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1535-23/2021 додається 

 
23. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів-переможців Громадського 

бюджету на 2022 рік 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 

капітального будівництва міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1536-23/2021 зі змінами додається 

 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. 

№ 359-9/2021 «Про Перелік майна, яке належить до комунальної власності 

Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1537-23/2021 додається 

 
25. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській центральній районній 

аптеці №31 на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Семенюк, завідуючий Коломийською центральною районною 

аптекою №31 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1538-23/2021 додається 

 
26. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління «Центр 

надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Юрій Рогулько, начальник управління «Центр надання 

адміністративних послуг» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1539-23/2021 додається 

 
27. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Коломийської міської ради у новій редакції 



ДОПОВІДАЧ: Юрій Рогулько, начальник управління «Центр надання 

адміністративних послуг» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1540-23/2021 додається 
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. 

№32-3/2020 "Про затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та 

проведення призову громадян на строкову військову службу та на військову 

службу за контрактом на 2021-2025 роки " 

ДОПОВІДАЧ: Надія Іванова, в. о. начальника відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1541-23/2021 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" 

ДОПОВІДАЧ: Надія Іванова, в. о. начальника відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1542-23/2021 зі змінами додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління культури та 

туризму Коломийської міської ради   

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1543-23/2021 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Коломийської міської ради у 2021 році» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1544-23/2021 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунальної установи 

«Централізована бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної 

громади» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу кадрів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Зоряна Михалушко, кандидат на посаду директора комунальної 

установи «Централізована бухгалтерія бюджетних установ Коломийської 

територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Олег Романюк, Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1545-23/2021 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Качанський, начальник відділу комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Ігор Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1546-23/2021 додається 



34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Реалізація державної 

політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2020 – 2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Івахнюк, начальник служби у справах дітей міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1547-23/2021 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про створення комунальної установи «Коломийська мала 

філармонія» 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк, Сергій Федчук, Леся Бєлявська, Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1548-23/2021 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Культура, молодь, 

туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1549-23/2021 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу «Сервісний центр 

закладів культури» та затвердження його статуту 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк, Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1550-23/2021 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 

року №37-3/2020 «Про затвердження програми  «Благоустрій Коломийської ОТГ 

на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1551-23/2021 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Зеленосвіт» в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Василь Михайлищук, директор КП «Зеленосвіт» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1552-23/2021 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 р. 

№1067-18/2021 «Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з 

інфекційними захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1553-23/2021 додається 
 



41. СЛУХАЛИ: Про створення комунальної установи «Спортивна громада» 

та затвердження її статуту 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук з пропозицією внести зміни в пункт 1.5 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук оголосив про конфлікт інтересів і про те, що участі у 

голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1554-23/2021 зі змінами додається 
 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийської гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1555-23/2021 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Раківчицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1556-23/2021 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Шепарівцівської гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1557-23/2021 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 5 імені 

Т.Г.Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій 

редакції 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1558-23/2021 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 9 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1559-23/2021 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про проведення позапланового інституційного аудиту 

Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1560-23/2021 додається 



48. СЛУХАЛИ: Про проведення позапланового інституційного аудиту 

Коломийського ліцею імені М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1561-23/2021 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про проведення позапланового інституційного аудиту 

Саджавського ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1562-23/2021 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1563-23/2021 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної Програми 

«Здоров’я громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

13.12.2018р. №3232-39/2018 

ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1564-23/2021 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради у 

новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Мар’ян Домашевський, в.о. начальника відділу з питань державного 

архітектурно – будівельного контролю 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1565-23/2021 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення виконання 

рішень суду на 2019-2021 роки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1566-23/2021 додається 

 

Земельні питання 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1567-23/2021 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1568-23/2021 додається 

 

 57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1569-23/2021 додається 
 

 58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1570-23/2021 додається 
 

 59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1571-23/2021 додається 

 

 60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Уляна Мандрусяк оголосила про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1572-23/2021 додається 



 62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1573-23/2021додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



69. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1574-23/2021 додається 

 
70. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1575-23/2021 додається 

 
71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
72. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону земельної ділянки по вулиці Ф. Горбаша 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1576-23/2021 додається 

 
73. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1577-23/2021 додається 

 

74. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1578-23/2021 додається 

 

75. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 304а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1579-23/2021 додається 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку 



ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1580-23/2021 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Гнатишин оголосив про конфлікт інтересів і про те, що участі 

у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1581-23/2021 додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

79. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1582-23/2021 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1583-23/2021 додається 

 

81. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону земельної ділянки в р-ні 164 кілометра об’їзної дороги Чернівці-Львів в 

місті Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1584-23/2021 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону права оренди земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1585-23/2021 додається 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

83. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону права оренди земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1586-23/2021 додається 

 

84. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1587-23/2021 додається 

 

85. СЛУХАЛИ: Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж території земель водного фонду та водоохоронних зон 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1588-23/2021 додається 

 

86. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка у місті Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1589-23/2021 додається 

 

87. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1590-23/2021 додається 

 

88. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Замкова, 74-б 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1591-23/2021 додається 

 

89. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 94-а 



ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1592-23/2021 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк з пропозицією повернутись до розгляду земельних 

питань №6 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» та №9 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр з пропозицією повернутись до розгляду земельних 

питань №1 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Воскресинці» та №7 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі 

Воскресинці» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За повернення до розгляду земельних питань №1«Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі 

Воскресинці», №6 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки», №7 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці» та 

№9 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

 

90. СЛУХАЛИ: №1 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1593-23/2021 додається 

 

91. СЛУХАЛИ: №6 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Уляна Мандрусяк оголосла про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1571-23/2021 додається 

 

92. СЛУХАЛИ: №7 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1594-23/2021 додається 
 



93. СЛУХАЛИ: №9 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1595-23/2021 додається 

 

94. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 31 депутатському запиту 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 23 сесії депутатами внесено 31 запит. Відповідно до пункту 12 статті 2.6 

Регламенту міської ради рішення міської ради з питань депутатських запитів за 

пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним (одноразовим) 

голосуванням. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1596-23/2021 - №1626-23/2021 додаються 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 23 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Сергій Федчук 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 23 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

Протокол вела: 

 

 

Головний спеціаліст 

організаційного відділу                                         Іванна ГОЛИНСЬКА 


