
 Протокол 

Тридцять другої сесії 

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

07.06.2022 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: 25 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Андрій Божик, Любомир Бордун, Володимир Григорук, Михайло 

Грицюк, Іван Данилишин, Андрій Куничак, Віталія Лукавська, Роман 

Маліновський, Тарас Михалушко, Вікторія Образцова, Ростислав Петруняк, 

Олександр Поясик, Олександр Чемерис. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 25 депутатів міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 32 сесії Коломийської міської ради 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутись до порядку денного 32 сесії Коломийської міської 

ради: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Поставив на голосування пропозицію про зняття з порядку денного 

загального питання №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»». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 19 додаткових 

загальних питань та 1 додаткове земельне питання: 



1. Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації Світлани Онищук; 

2. Про внесення змін до рішення  міської ради від 11.12.2020р. №16-2/2020; 

3. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету; 

4. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742; 

5. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267; 

6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267; 

7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей ФГ «ГРОС»; 

8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей ПП «АТП АВТО ПЛЮС»; 

9. Про передачу на баланс матеріальних цінностей управлінню земельних 

відносин та майнових ресурсів міської ради; 

10. 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; 

11. Про реорганізацію Коломийської музичної студії; 

12. Про затвердження Положення про управління культури та туризму 

Коломийської міської ради у новій редакції; 

13. Про включення в Перелік другого типу об’єкту, що перебуває у 

комунальній власності Коломийської міської територіальної громади для передачі 

майна в оренду без проведення аукціону; 

14. Про заходи з формуванням фондів житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб; 

15. Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній 

частині району комунального майна без проведення аукціону; 

16. Про затвердження Положення про управління фінансів і внутрішнього 

аудиту Коломийської міської ради у новій редакції та затвердження скороченого 

найменування; 

17. Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру 

виборців міської ради у новій редакції; 

18. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. Молодіжна, 24, села Королівка, Коломийської 

міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області»; 

19. Про передачу комунального майна. 
 

Земельне питання 
 

1. Про здійснення державного контролю за використанням та охороною 

земель. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25  

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за –  25 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами 

 

 



Порядок денний 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації Світлани Онищук 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1991-32/2022 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  міської ради від 11.12.2020 р. 

№16-2/2020 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за –18  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук 

2.  Про внесення змін до рішення  міської ради від 11.12.2020р. №16-2/2020 

3.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету 

4.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742 

5.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

6.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

7.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей ФГ «ГРОС» 

8.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей ПП «АТП АВТО ПЛЮС» 

9.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей управлінню земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

10.  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 

11.  Про реорганізацію Коломийської музичної студії 

12.  Про затвердження Положення про управління культури та туризму Коломийської 

міської ради у новій редакції 

13.  Про включення в Перелік другого типу об’єкту, що перебуває у комунальній власності 

Коломийської міської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

14.  Про заходи з формуванням фондів житла, призначеного для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб 

15.  Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району 

комунального майна без проведення аукціону 

16.  Про затвердження Положення про управління фінансів і внутрішнього аудиту 

Коломийської міської ради у новій редакції та затвердження скороченого 

найменування 

17.  Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців міської 

ради у новій редакції 

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

території по вул. Молодіжна, 24, села Королівка, Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

19.  Про передачу комунального майна 

20.  Про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 



 ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк з пропозицією повернутися до розгляду даного 

 питання 

ГОЛОСУВАЛИ: за –17 

ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 

 ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради, Сергій 

 Федчук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –18  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

3. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, голова ліквідаційної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1992-32/2022 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А0742 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1993-32/2022 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1994-32/2022 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1995-32/2022 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей ФГ «ГРОС» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1996-32/2022 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей ПП «АТП 

АВТО ПЛЮС» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1997-32/2022 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей управлінню 

земельних відносин та майнових ресурсів міської ради 



ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 1998-32/2022 додається 
 

10. 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 ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1999-32/2022 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Коломийської музичної студії 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2000-32/2022 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління культури та 

туризму Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Мар’яна Кодіна, в.о. начальника управління культури та туризму 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2001-32/2022 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про включення в Перелік другого типу об’єкту, що 

перебуває у комунальній власності Коломийської міської територіальної громади 

для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2002-32/2022 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про заходи з формуванням фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2003-32/2022 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-

експлуатаційній частині району комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2004-32/2022 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління фінансів і 

внутрішнього аудиту Коломийської міської ради у новій редакції та затвердження 

скороченого найменування 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2005-32/2022 додається 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Ольга Гавдуник  
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ ведення 

Державного реєстру виборців міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Петро Данилейчук, начальник відділу ведення Державного реєстру 

виборців міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2006-32/2022 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Молодіжна, 24, села Королівка, 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, в.о. начальника управління містобудування міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2007-32/2022 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про передачу комунального майна 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2008-32/2022 додається 
 

Земельне питання 
 

20. СЛУХАЛИ: Про здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2009-32/2022 додається 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 32 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови Володимир Мельничук, депутати 

міської ради Віталій Гурник, Роман Дячук, Олег Романюк, генеральний директор 

КНП "Коломийська інфекційна лікарня" Коломийської міської ради Ігор 

Білоскурський. 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 32 сесії. 
 

Депутати виконали Гімн України 
 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 
 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст відділу  

організаційно-методичної роботи 

управління «Секретаріат ради» міської ради                             Христина БОГАК 


