
 Протокол 

Двадцять п’ятої сесії 

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

28.12.2021 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 33 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Тарас Гнатишини, Ігор Ільчишин, Роман Маліновський, Мирослав 

Михайлюк, Олександр Поясик 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 33 депутати міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 25 сесії Коломийської міської ради 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За повернення до порядку денного 25 сесія Коломийської міської ради: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 
 

Порядок денний 
1.  Про зміну землекористування в селі Корнич 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти на доопрацювання земельне 

питання №13 «Про зміну землекористування в селі Корнич» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 15 загальних 

додаткових питань 

1. Про план роботи міської ради на перше півріччя 2022 року. 

2. Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, у 2022р. 

3. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету. 

4. 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». 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 122-4/2020 

"Про громадські ради сіл Коломийської територіальної громади". 



6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній установі 

«Коломийська виправна колонія №41». 

7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. 

8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському 

міжрайонному відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській 

області. 

9. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

10. Про внесення змін в рішення міської ради від 18.11.2021р. №1382-22/2021 

«Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій 

редакції» 

11. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Валова,59» 

12. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А1267. 

13. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А4267. 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. №1641-

25/2021 «Про передачу на баланс матеріальних Коломийському об’єднаному 

міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки». 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1405-

22/2021 Про передачу на баланс матеріальних цінностей. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести додаткове питання «Про 

звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

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

України Руслана Стефанчука» та розглянути його першим в порядку денному, а 

додаткові загальні питання розглянути перед земельними питаннями 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили повернутись до розгляду земельних 

питань №33 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки», №50 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки», №53 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», №86 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки», №88 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки», №90 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та додаткового земельного 

питання №5 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

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 план роботи міської ради на перше півріччя 2022 року 

3.  Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, у 2022р 

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

(09530000000) код бюджету 

5.  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» 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 122-4/2020 "Про 

громадські ради сіл Коломийської територіальної громади" 

7.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній установі «Коломийська 

виправна колонія №41» 

8.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

9.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському міжрайонному 

відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області 

10.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

11.  Про внесення змін в рішення міської ради від 18.11.2021р. №1382-22/2021 «Про 

затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій редакції» 

12.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Валова,59» 

13.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А1267 

14.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

15.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. №1641-25/2021 «Про 

передачу на баланс матеріальних Коломийському об’єднаному міському 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки» 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1405-22/2021 Про 

передачу на баланс матеріальних цінностей 

17.  33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

18.  50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

19.  53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

20.  86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

21.  88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

22.  90. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

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

ділянки на вулиці Осипа Маковея 



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: Сергій Федчук, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Тарас Боднарук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1726-25/2021 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на перше півріччя 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1727-25/2021 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету 

Коломийської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках 

у банках, у 2022р. 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступник начальника управління – начальник 

бюджетного відділу фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1728-25/2021 додається 

 

4. 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 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1729-25/2021 зі змінами додається 
 

5. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1730-25/2021 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. 

№ 122-4/2020 "Про громадські ради сіл Коломийської територіальної громади" 

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

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1731-25/2021 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній 

установі «Коломийська виправна колонія №41» 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1732-25/2021 додається 



8. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

Коломийському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області  

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1733-25/2021 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

Коломийському міжрайонному відділу Управління Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області  

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1734-25/2021 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1735-25/2021 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 18.11.2021р. 

№1382-22/2021 «Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 

роки в новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1736-25/20221 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Валова,59» 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 

капітального будівництва міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1737-25/2021 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А1267 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1738-25/2021 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1739-25/2021додається 



15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. 

№1641-25/2021 «Про передачу на баланс матеріальних Коломийському 

об’єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної 

підтримки» 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1740-25/2021 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. 

№1405-22/2021 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1741-25/2021 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Іван Данилишин оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1742-25/2021 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1724-25/2021 зі змінами додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 10 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 25 сесії депутатами внесено 10 запитів. 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 - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1743-25/2021 – №1752-25/2021 додаються 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 25 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Іван Данилишин, Мирослава Воротняк, Віталій Гурник, Віктор 

Фітьо 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 25 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст 

організаційного відділу                                         Іванна ГОЛИНСЬКА 


