
 Протокол 

Тридцять першої сесії 

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

05.05.2022 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських героїв, які 

загинули у боротьбі за Україну. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 24 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Микола Андрійчук, Любомир Бордун, Володимир Василевський, 

Володимир Григорук, Михайло Грицюк, Іван Данилишин, Ігор Костюк, Андрій 

Куничак, Віталія Лукавська, Роман Маліновський, Тарас Михалушко, Вікторія 

Образцова, Ростислав Петруняк, Олександр Поясик. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 24 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 31 сесії Коломийської міської ради 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За повернення до порядку денного 31 сесія Коломийської міської ради: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 
 

Порядок денний 
1.  Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

2.  Про зміну назви комунальної установи «Централізована бухгалтерія  бюджетних установ 

Коломийської територіальної громади» та затвердження її статуту в новій редакції 

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

території з внесенням змін в схему зонування міста Коломия для будівництва групи 

багатоквартирних житлових будинків з торгово-офісними приміщеннями по вул. Івана 

Новодворського, 15А в місті Коломия, Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 23 загальні 

додаткові питання: 

1. Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської  

територіальної громади на 2020-2023 роки за 2021 рік; 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1854-28/2022 

«Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 



допомоги» на списання основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів»; 

3. Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції; 

4. Про передачу продуктів харчування; 

5. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника Коломийської міської ради Івано-

Франківської області; 

6. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

7. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №3 Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

8. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради Івано-

Франківської області; 

9. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка Коломийської міської ради Івано-

Франківської області; 

10. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області; 

11. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №8 Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

12. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

13. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею імені М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-

Франківської області; 

14. Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської 

міської ради в новій редакції; 

15. Про затвердження положення про управління містобудування 

Коломийської міської ради у новій редакції; 

16. Про внесення змін до переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і 

послуг, що необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або необхідної для 

виконання своїх функцій потреби Коломийської міської ради; 

17. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” у новій редакції; 

18. Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 

Коломийській міській раді; 

19. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А0742; 

20. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А4267; 

21. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А7153; 

22. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Управлінню Служби 

безпеки України в Івано-Франківській області; 

23. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському 

районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 1додаткове 

земельне питання 

1. Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 
 

Порядок денний 
 

1.  Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

2.  Про зміну назви комунальної установи «Централізована бухгалтерія  бюджетних 

установ Коломийської територіальної громади» та затвердження її статуту в новій 

редакції 

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

території з внесенням змін в схему зонування міста Коломия для будівництва групи 

багатоквартирних житлових будинків з торгово-офісними приміщеннями по вул. Івана 

Новодворського, 15А в місті Коломия, Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

4.  Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської  територіальної 

громади на 2020-2023 роки за 2021 рік 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1854-28/2022 «Про 

надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської міської 

ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 

списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» 

6.  Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції 

7.  Про передачу продуктів харчування 

8.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 

ліцею №1 імені В.Стефаника Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

9.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 

ліцею №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

10.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 

ліцею №3 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

11.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 

ліцею №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

12.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 

ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

13.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 

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

Франківської області 

14.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 

ліцею №8 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

15.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 

ліцею №9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

16.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийського 



 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської 

ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за –24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1941-31/2022 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зміну назви комунальної установи «Централізована 

бухгалтерія  бюджетних установ Коломийської територіальної громади» та 

затвердження її статуту в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Зоряна Михалушко, директор КУ «Централізована бухгалтерія 

бюджетних установ КТГ» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1942-31/2022 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в схему зонування міста 

Коломия для будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з торгово-

офісними приміщеннями по вул. Івана Новодворського, 15А в місті Коломия, 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, начальник відділу архітектури управління 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку 

Коломийської  територіальної громади на 2020-2023 роки за 2021 рік 

ліцею імені М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

17.  Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради в 

новій редакції 

18.  Про затвердження положення про управління містобудування Коломийської міської 

ради у новій редакції 

19.  Про внесення змін до переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або необхідної для виконання своїх 

функцій потреби Коломийської міської ради 

20.  Про затвердження Статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у новій 

редакції 

21.  Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Коломийській 

міській раді 

22.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742 

23.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

24.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153 

25.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей Управлінню Служби безпеки України 

в Івано-Франківській області 

26.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському районному 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки 

27.  Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 



ДОПОВІДАЧ: Галина Кузьменчук, головний спеціаліст відділу соціально-

економічного розвитку управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1943-31/2022 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. 

№1854-28/2022 «Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на списання основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів» 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1944-31/2022 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління комунального 

господарства Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Віктор Волошенюк, заступник начальника управління – головний 

інженер-начальник відділу капітального будівництва управління комунального 

господарства міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1945-31/2022 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1946-31/2022 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №1 імені В.Стефаника Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1947-31/2022 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №2 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1948-31/2022 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №3 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1949-31/2022 додається 
 



11. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1950-31/2022 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1951-31/2022 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1952-31/2022 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №8 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1953-31/2022 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №9 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1954-31/2022 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею імені М.Грушевського Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1955-31/2022 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління освіти 

Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1956-31/2022 додається 

 



18. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про управління 

містобудування Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, начальник відділу архітектури управління 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1957-31/2022 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до переліку та обсягів закупівель товарів, 

робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або 

необхідної для виконання своїх функцій потреби Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1958-31/2022 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Федір Чучман, в.о. директора КП «Коломиятеплосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1959-31/2022 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, 

адресованої Коломийській міській раді 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1960-31/2022 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А0742 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1961-31/2022 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1962-31/2022 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А7153 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1963-31/2022 додається 
 

 



25. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей Управлінню 

Служби безпеки України в Івано-Франківській області 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1964-31/2022 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

Коломийському районному територіальному центру комплектування та соціальної 

підтримки 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1965-31/2022 додається 
 

Земельні питання 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1966-31/2022 додається 

 
Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 31 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Леся Бєлявська, Віталій Гурник. 

 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 31 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

управління «Секретаріат ради»                                         Іванна ГОЛИНСЬКА 


