
 Протокол 

Тридцять першої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

19.04.2022 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 25 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради. 

Відсутні: Микола Бакай, Любомир Бордун, Володимир Василевський, Тарас 

Гнатишин, Володимир Григорук, Іван Данилишин, Євгеній Заграновський, Ігор 

Костюк, Андрій Куничак, Віталія Лукавська, Роман Маліновський, Тарас 

Михалушко, Ростислав Петруняк. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 25 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських героїв, які 

загинули у боротьбі за Україну. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Надав слово першому заступнику міського голови Олегу Токарчуку, який 

висловив подяку громаді за допомогу захисникам України та внутрішньо 

переміщеним особам, закликав до згуртованості та дружності для подальшої 

відбудови країни.  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2022 рік 

2 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на списання основних засобів 

3 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству “Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр” Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

на списання основних засобів 

4 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Марійки Підгірянки, 12А, села Саджавка, Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

5 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (в межах 

земельної ділянки з кадастровим номером 2623287201:01:007:0030) села Товмачик, 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

6 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. Миколи 

Степанюка в селі Воскресинці, Коломийської міської територіальної громади, 



Коломийського району, Івано-Франківської області» 

7 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  

8 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153 

9 Про передачу на баланс Коломийському управлінню Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

10 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній установі «Коломийська 

виправна колонія №41» 

11 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній установі «Коломийська 

виправна колонія №41» 

12 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

13 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

14 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Управлінню Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області 

15 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському районному 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки 

16 Про надання згоди Коломийській міській раді на списання основних засобів 

17 Про виконання програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Коломийської територіальної громади за 2021 рік 

18 Про здійснення державної регуляторної політики Коломийської міської ради та 

виконавчого комітету у 2021 році  

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

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

20 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 p. №1390-22/2021 «Про 

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

21 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. №701-14/2021 «Про 

визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки по програмі «Благоустрій 

Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»» 

22 Про звільнення комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» від сплати частини 

чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 

23 Про припинення права оперативного управління на нежиле приміщення (міська 

бібліотека № 3) по вул. Міцкевича, 69 в м. Коломиї 

24 Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність захисних споруд 

цивільного захисту 

25 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 

Коломия на одну особу за перший квартал 2022 року 

26 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» 

27 Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської ради приватизованих 

нежитлових та житлових приміщень 

28 Про реорганізацію юридичної особи Коломийська центральна районна аптека №31 

29 Про внесення змін до плану першочергових заходів підготовки території Коломийської 

міської територіальної громади до оборони в особливий період 

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

органів 

31 Про зміну назви комунальної установи «Централізована бухгалтерія бюджетних установ 

Коломийської територіальної громади» та затвердження її статуту в новій редакції 

32 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 9 додаткових 

загальних питань та розглянути їх перед загальними питаннями: 

− «Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції» 

− Про затвердження структури та чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

− Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4833- 

65/2020 «Про перелік спеціальних земельних ділянок відведених для організації 

та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. 

Коломиї» 

− Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4834-

65/2020 «Про уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. 

Коломиї» 

− Про затвердження акту приймання-передачі нежитлової будівлі 

(гаражі), по вул. Театральна, 21б м. Коломия 

− Про внесення змін у рішення сесії міської ради від 30.08.2021 № 1037-

18/2021 «Про затвердження Порядку складання додаткових списків громадян, які 

мають право на одержання приватизаційних паперів у Коломийській 

територіальній громаді» 

− Про укладення договору оренди з Південно-Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) за адресою вул. 

Міцкевича, 2 в м. Коломиї 

− Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А0742 України в Івано-Франківській області 

− Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А7153 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 9 додаткових загальних питань та 

розглянути їх перед загальними питаннями 

 

Також на погоджувальній раді ми погодили внести в порядок денний 1 додаткове 

земельне питання та розглянути його першим у порядку денному: 

− «Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 1 додаткове земельне питання та 

розглянути його першим у порядку денному  
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 



 

Порядок денний 

  
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

1 Д.1. Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

ДОДАТКОВІ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

2 Д.1. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у 

новій редакції 

3 Д.2. Про затвердження структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

4 Д.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4833-65/2020 «Про 

перелік спеціальних земельних ділянок відведених для організації та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї»  

(зі змінами) 

5 Д.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4834-65/2020 «Про 

уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї» 

 (зі змінами) 

6 Д.5. Про затвердження акту приймання-передачі нежитлової будівлі (гаражі), по вул. 

Театральна, 21б м. Коломия 

7 Д.6. Про внесення змін у рішення сесії міської ради від 30.08.2021 № 1037-18/2021 

«Про затвердження Порядку складання додаткових списків громадян, які мають 

право на одержання приватизаційних паперів у Коломийській територіальній 

громаді» 

8 Д.7. Про укладення договору оренди з Південно-Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) за адресою вул. Міцкевича, 2 

в м. Коломиї 

9 Д.8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742 

України в Івано-Франківській області 

10 Д.9. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

11 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2022 рік 

12 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на списання основних 

засобів 

13 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству “Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр” Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області на списання основних засобів 

14 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Марійки Підгірянки, 12А, села Саджавка, Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

15 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (в межах 

земельної ділянки з кадастровим номером 2623287201:01:007:0030) села Товмачик, 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

16 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

Миколи Степанюка в селі Воскресинці, Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

17 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 (зі змінами) 

18 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153 

19 Про передачу на баланс Коломийському управлінню Державної казначейської 



служби України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

20 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній установі «Коломийська 

виправна колонія №41» 

21 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній установі «Коломийська 

виправна колонія №41» 

22 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

23 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

24 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Управлінню Служби безпеки 

України в Івано-Франківській області 

25 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському районному 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки 

26 Про надання згоди Коломийській міській раді на списання основних засобів 

27 Про виконання програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Коломийської територіальної громади за 2021 рік 

28 Про здійснення державної регуляторної політики Коломийської міської ради та 

виконавчого комітету у 2021 році (зі змінами) 

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

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

30 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 p. №1390-22/2021 «Про 

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

31 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. №701-14/2021 «Про 

визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки по програмі 

«Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»» 

32 Про звільнення комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» від сплати 

частини чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 

33 Про припинення права оперативного управління на нежиле приміщення (міська 

бібліотека № 3) по вул. Міцкевича, 69 в м. Коломиї 

34 Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність захисних 

споруд цивільного захисту 

35 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 

Коломия на одну особу за перший квартал 2022 року 

36 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» 

37 Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської ради приватизованих 

нежитлових та житлових приміщень 

38 Про реорганізацію юридичної особи Коломийська центральна районна аптека №31 

39 Про внесення змін до плану першочергових заходів підготовки території 

Коломийської міської територіальної громади до оборони в особливий період 

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

органів 

41 Про зміну назви комунальної установи «Централізована бухгалтерія бюджетних 

установ Коломийської територіальної громади» та затвердження її статуту в новій 

редакції 

42 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» 

 

 

 

 



ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1902-31/2022 додається 
 

ДОДАТКОВІ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Славомир Зумер, головний інженер  КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради  

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП «Коломийська ЦРЛ»  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1903-31/2022 додається 
 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. 

№4833-65/2020 «Про перелік спеціальних земельних ділянок відведених для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів в м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Лілія Остафійчук, директор КП «Коломия Паркосервіс» 

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк, Сергій Федчук, Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1904-31/2022 зі змінами додається 
 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. 

№4834-65/2020 «Про уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. 

Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Лілія Остафійчук, директор КП «Коломия Паркосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1905-31/2022 зі змінами додається 
 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі нежитлової 

будівлі (гаражі), по вул. Театральна, 21б м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу комунального майна 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1906-31/2022 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії міської ради від 30.08.2021 

№ 1037-18/2021 «Про затвердження Порядку складання додаткових списків 



громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів у Коломийській 

територіальній громаді» 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу комунального майна 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1907-31/2022 додається 

 

8.СЛУХАЛИ: Про укладення договору оренди з Південно-Західним 

міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) за 

адресою вул. Міцкевича, 2 в м. Коломиї  

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу комунального майна 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1908-31/2022 додається 

 

9.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А0742 України в Івано-Франківській області 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1909-31/2022 додається 

 

10.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А7153 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1910-31/2022 додається 

 

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2022 рік  

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП «Коломийська ЦРЛ» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1911-31/2022 додається 
 

12.СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП «Коломийська ЦРЛ» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1912-31/2022 додається 
 

13.СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству “Коломийський фтизіопульмонологічний центр” Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський ФПЦ» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1913-31/2022 додається 
 



14.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Марійки Підгірянки, 12А, села 

Саджавка, Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури управління 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1914-31/2022 додається 

 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

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

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури управління 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1915-31/2022 додається 

 

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Миколи Степанюка в селі Воскресинці, Коломийської 

міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури управління 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1916-31/2022 додається 

 

17. 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 – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1917-31/2022 зі змінами додається 

 

18.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А7153 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1918-31/2022 додається 

 

19.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийському управлінню 

Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1919-31/2022 додається 



 

20.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній 

установі «Коломийська виправна колонія №41» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1920-31/2022 додається 

 

21.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній 

установі «Коломийська виправна колонія №41» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1921-31/2022 додається 

 
22.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

Коломийському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1922-31/2022 додається 

 

23.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

Коломийському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1923-31/2022 додається 

 
24.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 – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1924-31/2022 додається 

 

25.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 №1925-31/2022 додається 

 

26.СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді на списання 

основних засобів 



ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1926-31/2022 додається 

 

27.СЛУХАЛИ: Про виконання програми соціально - економічного та 

культурного розвитку Коломийської територіальної громади за 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Сенюк, в.о. начальника управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1927-31/2022 додається 

 

28.СЛУХАЛИ: Про здійснення державної регуляторної політики 

Коломийської міської ради та виконавчого комітету у 2021 році 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Сенюк, в.о. начальника управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1928-31/2022 зі змінами додається 

 

29.СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. 

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

регуляторних актів на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Сенюк, в.о. начальника управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1929-31/2022 додається 

 

30.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 p. 

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

регуляторних актів на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Сенюк, в.о. начальника управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1930-31/2022 додається 

 

31.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. 

№701-14/2021 «Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки 

по програмі «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1931-31/2022 додається 

 

32.СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 

«Коломиятеплосервіс» від сплати частини чистого прибутку (доходу) до міського 

бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Федір Чучман, в.о. директора комунального підприємства 

«Коломиятеплосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1932-31/2022 додається 

 

33.СЛУХАЛИ: Про припинення права оперативного управління на нежиле 

приміщення (міська бібліотека № 3) по вул. Міцкевича, 69 в м. Коломиї 



ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу комунального майна 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1933-31/2022 додається 

 

34.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну 

власність захисних споруд цивільного захисту 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу комунального майна 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1934-31/2022 додається 

 

35.СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

(оренди) житла в місті Коломия на одну особу за перший квартал 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу комунального майна 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1935-31/2022 додається 

 

36.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 комунального майна 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1936-31/2022 додається 

 

37.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської 

ради приватизованих нежитлових та житлових приміщень 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу комунального майна 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1937-31/2022 додається 

 

38.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію юридичної особи Коломийська центральна 

районна аптека №31 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Мельничук, заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1938-31/2022 зі змінами додається 

 

39.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до плану першочергових заходів 

підготовки території Коломийської міської територіальної громади до оборони в 

особливий період  

ДОПОВІДАЧ: Руслан Юрійчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1939-31/2022 додається 
 



Депутат міської ради Віктор Фітьо, запропонував повернутись до розгляду 

додаткового загального питання «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Коломияводоканал» у новій редакції» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду додаткового загального питання  

за – 25 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1940-31/2022 додається 

 

 ВИСТУПИЛИ: Ігор Ільчишин, Леся Бєлявська, Віктор Фітьо, Сергій Федчук, 

Мирослава Воротняк 

 

Сергій Коцюр попросив перерву 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття першого пленарного засідання 31 сесії. 

Повідомив, що про дату та час другого пленарного засідання 31 сесії міської 

ради буде проінформовано додатково. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради           Вікторія БОЙКО 


