
 Протокол 

Тридцять другої сесії 

(1 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

Восьмого демократичного скликання 
 

24.05.2022 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради. 

Відсутні: Микола Андрійчук, Мирослава Воротняк, Світлана Голдищук, 

Михайло Грицюк, Іван Данилишин, Ігор Ільчишин, Андрій Куничак, Віталія 

Лукавська, Роман Маліновський, Тарас Михалушко, Вікторія Образцова, Ростислав 

Петруняк, Олександр Чемерис. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 25 депутатів міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Державний Гімн України, молитву «Отче наш» 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських героїв, які 

загинули у боротьбі за Україну. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував надав слово представнику колективу КНП "Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області" Ользі 

Цьомко. 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Ользі Цьомко, за – 22 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Цьомко, представник колективу КНП "Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області". 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник, Олег Романюк 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 1 квартал 2022 року. 

2 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на 2022 рік. 

3 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2022 рік. 

4 Про надання згоди комісії з реорганізації Коломийської центральної районної 

аптеки №31 шляхом перетворення в комунальне підприємство “Коломийська 

центральна районна аптека № 31” Коломийської міської ради на списання 

основних засобів. 



5 Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

у новій редакції. 

6 Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ «Коломийське АТП». 

7 Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ «Коломийське АТП». 

8 Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні 

цінності (обладнання). 

9 Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку першого типу. 

10 Про прийняття у власність Коломийської міської територіальної громади в особі 

Коломийської міської ради нежитлового приміщення амбулаторії в с. Корнич. 

11 Про затвердження Положення про порядок ведення електронного реєстру дітей 

для зарахування до закладів дошкільної освіти Коломийської міської ради. 

12 Про утворення опорних закладів освіти. 

13 Про реорганізацію Шепарівцівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Лісовичок», Раківчицького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок». 

14 Про створення Центру позашкільної освіти. 

15 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 4 додаткових 

загальних питань та розглянути їх першими у порядку денному: 

‒ «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»; 

‒ «Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А4267»; 

‒ «Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А7153»; 

‒ «Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 

області». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 6 додаткових 

земельних питань та розглянути їх перед загальними питаннями: 

‒ «Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель»; 

‒ «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та надання земельних ділянок в оренду»; 

‒ «Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону 

земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Карпатська, 154»; 

‒ «Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону 

земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка у місті Коломиї»; 

‒ «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради»; 



‒ «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

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 
 

1 Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель. 

2 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель та 

надання земельних ділянок в оренду. 

3 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки у місті 

Коломиї на вулиці Карпатська, 154 

4 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки на 

вулиці Василя Симоненка у місті Коломиї 

5 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

6 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

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 А4267 

9 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153 

10 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

11 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 1 

квартал 2022 року. 

12 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

13 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2022 рік. 

14 Про надання згоди комісії з реорганізації Коломийської центральної районної аптеки №31 

шляхом перетворення в комунальне підприємство “Коломийська центральна районна аптека 

№ 31” Коломийської міської ради на списання основних засобів. 

15 Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного розвитку 

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

редакції. 

16 Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ «Коломийське АТП». 

17 Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ «Коломийське АТП». 

18 Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні цінності 

(обладнання). 

19 Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку першого типу. 

20 Про прийняття у власність Коломийської міської територіальної громади в особі 

Коломийської міської ради нежитлового приміщення амбулаторії в с. Корнич. 

21 Про затвердження Положення про порядок ведення електронного реєстру дітей для 

зарахування до закладів дошкільної освіти Коломийської міської ради. 

22 Про утворення опорних закладів освіти. 



 

Порядок денний 
 

1. 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 № 1967-32/2022 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації земель та надання земельних ділянок в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1968-32/2022 зі змінами додається 

 

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

аукціону земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Карпатська, 154 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1969-32/2022 додається 

 

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

аукціону земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка у місті Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1970-32/2022 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1971-32/2022 додається 

 

23 Про реорганізацію Шепарівцівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Лісовичок», Раківчицького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок». 

24 Про створення Центру позашкільної освіти. 

25 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». 



 6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1972-32/2022 додається 

  

 7. 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: Наталя Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1973-32/2022 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

ДОПОВІДАЧ: Наталя Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1974-32/2022 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А7153 

ДОПОВІДАЧ: Наталя Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1975-32/2022 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

Коломийському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області 

ДОПОВІДАЧ: Наталя Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1976-32/2022 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 1 квартал 2022 року. 

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

КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1977-32/2022 додається 
 

12. 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» 

КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1978-32/2022 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1979-32/2022 додається 

  

 14. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комісії з реорганізації Коломийської 

центральної районної аптеки №31 шляхом перетворення в комунальне 

підприємство “Коломийська центральна районна аптека № 31” Коломийської 

міської ради на списання основних засобів. 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Семенюк, в.о. завідуючого Коломийською ЦРА №31 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1980-32/2022 додається 
 

15. 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 Ів.-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1981-32/2022 додається 
 

 16. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ 

«Коломийське АТП» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1982-32/2022 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ 

«Коломийське АТП» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1983-32/2022 додається 
 

 18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на 

баланс матеріальні цінності (обладнання) 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1984-32/2022 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку 

першого типу  

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1985-32/2022 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про прийняття у власність Коломийської міської 

територіальної громади в особі Коломийської міської ради нежитлового 

приміщення амбулаторії в с. Корнич 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1986-32/2022 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок ведення 

електронного реєстру дітей для зарахування до закладів дошкільної освіти 

Коломийської міської ради  

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1987-32/2022 додається 
 

 22. СЛУХАЛИ: Про утворення опорних закладів освіти  

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1988-32/2022 додається 

 

 23. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Шепарівцівського закладу дошкільної 

освіти (дитячий садок) «Лісовичок», Раківчицького закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дзвіночок» 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1989-32/2022 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про створення Центру позашкільної освіти  

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1990-32/2022 зі змінами додається 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття першого пленарного засідання 32 сесії. 

 Повідомив, що про дату та час другого пленарного засідання 32 сесії міської 

ради буде провідомлено додатково. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст відділу  

організаційно-методичної роботи 

управління «Секретаріат ради» міської ради                             Христина БОГАК 


