
 Протокол 

Тридцять третьої сесії 

Коломийської міської ради 

Восьмого демократичного скликання 

 
24.06.2022 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: 22 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради. 

Відсутні: Микола Бакай, Любомир Бордун, Володимир Григорук, Михайло 

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

Лукавська, Роман Маліновський, Мирослав Михайлюк, Тарас Михалушко, 

Вікторія Образцова, Ростислав Петруняк, Олександр Поясик, Віктор Фітьо. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 22 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Державний Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

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 внесення змін до складу комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

3 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на передачу матеріальних 

цінностей 

4 Про внесення змін до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» на 2022 рік та викладення його в новій редакції 

5 Про затвердження передавального акту з припинення юридичної особи Коломийської 

центральної районної аптеки №31 

6 Про створення комунального підприємства «Коломийська центральна районна аптека 

№31» Коломийської міської ради 

7 Про передачу продуктів харчування 

8 Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

9 Про передачу основних засобів 

10 Про надання дозволу на списання основних засобів 



11 Про затвердження положення про службу у справах дітей міської ради у новій редакції 

12 Про затвердження Положення про управління земельних відносин та майнових ресурсів 

Коломийської міської ради в новій редакції 

13 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742 

14 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 18 додаткових 

загальних питань: 

‒ «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 визначення розпорядників коштів»; 

‒ «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021р. № 1524-23/2021 

«Про затвердження Положення про управління економіки міської ради»»; 

‒ «Про надання згоди Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині 

району на здійснення ремонту орендованого майна»; 

‒ «Про організацію бюджетного процесу в Коломийській міській 

територіальній громаді»; 

‒ «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при визначенні 

вартості будівництва об'єктів, на 2022 рік»; 

‒ «Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції»; 

‒ «Про затвердження Статуту Коломийського центру туризму та дозвілля в 

новій редакції»; 

‒ «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»»»; 

‒ «Про утворення пожежних дружин добровільної пожежної охорони в селах 

Шепарівці, Воскресинці, Іванівці, Товмачик, Саджавка та Кубаївка, Королівка, 

Корнич та Грушів, Раківчик Коломийської міської територіальної громади в новій 

редакції»; 

‒ «Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на 2022 рік»; 

‒ «Про затвердження Статуту Музею історії міста Коломиї в новій редакції»; 

‒ «Про затвердження Статуту Комунального закладу Палацу культури та 

мистецтв «Народний дім» у новій редакції»; 

‒ «Про затвердження Статуту комунальної установи «Коломийська мала 

філармонія» у новій редакції»; 

‒ «Про затвердження Статуту комунального закладу «Коломийська міська 

публічна бібліотека» у новій редакції»; 

‒ «Про затвердження статуту комунального закладу “Коломийська художня 

школа імені Ярослава Пстрака” у новій редакції»; 

‒ «Про затвердження Статуту комунального закладу «Сервісний центр 

закладів культури» у новій редакції»; 



‒ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 року                     

№ 953-17/2021 «Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду 

окремих категорій громадян на 2022-2025 роки»». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

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 внесення змін до складу комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

3 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська центральна 

районна лікарня» Коломийської міської ради на передачу матеріальних цінностей 

4 Про внесення змін до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

на 2022 рік та викладення його в новій редакції 

5 Про затвердження передавального акту з припинення юридичної особи Коломийської 

центральної районної аптеки №31 

6 Про створення комунального підприємства «Коломийська центральна районна аптека №31» 

Коломийської міської ради 

7 Про передачу продуктів харчування 

8 Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

9 Про передачу основних засобів 

10 Про надання дозволу на списання основних засобів 

11 Про затвердження положення про службу у справах дітей міської ради у новій редакції 

12 Про затвердження Положення про управління земельних відносин та майнових ресурсів 

Коломийської міської ради в новій редакції 

13 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742 

14 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

15 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 

16 Про визначення розпорядників коштів 

17 Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021р. № 1524-23/2021 «Про 

затвердження Положення про управління економіки міської ради» 

18 Про надання згоди Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району на 

здійснення ремонту орендованого майна 

19 Про організацію бюджетного процесу в Коломийській міській територіальній громаді 

20 Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при визначенні вартості 

будівництва об'єктів, на 2022 рік 

21 Про затвердження Положення про управління комунального господарства Коломийської 

міської ради у новій редакції 

22 Про затвердження Статуту Коломийського центру туризму та дозвілля в новій редакції 

23 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 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒  Світлана Голдищук щодо вирішенння проблеми, яка виникла в результаті 

підключення малого групового будинку до каналізаційної мережі навпроти будинку 

по вул. Маковея, 11. 

 

  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: Віталій Гурник, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2010-33/2022 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з попереднього розгляду 

кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник управління «Секретаріат ради» міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Божик, Сергій Федчук, Мирослава Воротняк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2011-33/2022 зі змінами додається 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на передачу матеріальних цінностей  

ОТГ на 2021-2025 роки»» 

24 Про утворення пожежних дружин добровільної пожежної охорони в селах Шепарівці, 

Воскресинці, Іванівці, Товмачик, Саджавка та Кубаївка, Королівка, Корнич та Грушів, 

Раківчик Коломийської міської територіальної громади в новій редакції 

25 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

26 Про затвердження Статуту Музею історії міста Коломиї в новій редакції 

27 Про затвердження Статуту Комунального закладу Палацу культури та мистецтв «Народний 

дім» у новій редакції 

28 Про затвердження Статуту комунальної установи «Коломийська мала філармонія» у новій 

редакції 

29 Про затвердження Статуту комунального закладу «Коломийська міська публічна 

бібліотека» у новій редакції 

30 Про затвердження статуту комунального закладу “Коломийська художня школа імені 

Ярослава Пстрака” у новій редакції 

31 Про затвердження Статуту комунального закладу «Сервісний центр закладів культури» у 

новій редакції 

32 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 року № 953-17/2021 «Про 

затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 

2022-2025 роки» 



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

КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2012-33/2022 додається 
 

 4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2022 рік та викладення його в новій 

редакції 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП "Коломийська 

інфекційна лікарня" Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2013-33/2022 додається 
 

 5. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту з припинення 

юридичної особи Коломийської центральної районної аптеки №31 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Коба, начальник відділу охорони здоров’я міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2014-33/2022 додається 
 

 6. СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Коломийська 

центральна районна аптека №31» Коломийської міської ради  

ДОПОВІДАЧ: Ігор Коба, начальник відділу охорони здоров’я міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2015-33/2022 додається 
  

 7. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування  

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2016-33/2022 додається 
 

 8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2017-33/2022 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2018-33/2022 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів  

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2019-33/2022 додається 
 

11. Про затвердження положення про службу у справах дітей міської ради у 

новій редакції  

ДОПОВІДАЧ: Ігор Івахнюк, начальник служби у справах дітей міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2020-33/2022 додається 
 



12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління земельних 

відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2021-33/2022 зі змінами додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А0742 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2022-33/2022 додається 
  

 14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2023-33/2022 додається 
 

15. 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 – 23  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2024-33/2022  зі змінами додається 
 

 16. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядників коштів  

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2025-33/2022 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021р. 

№ 1524-23/2021 «Про затвердження Положення про управління економіки міської 

ради» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Андрейченко, начальник управління економіки міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2026-33/2022 додається 
 

 18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Івано-Франківській квартирно-

експлуатаційній частині району на здійснення ремонту орендованого майна 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2027-33/2022 додається 



19. СЛУХАЛИ: Про організацію бюджетного процесу в Коломийській 

міській територіальній громаді  

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2028-33/2022 зі змінами додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при 

визначенні вартості будівництва об'єктів, на 2022 рік  

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2029-33/2022 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління комунального 

господарства Коломийської міської ради у новій редакції  

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2030-33/2022 додається 

 

 22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Коломийського центру туризму 

та дозвілля в новій редакції  

ДОПОВІДАЧ: Таїса Костюк, директор Коломийського центру туризму та дозвілля 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2031-33/2022 додається 

 

 23. 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 – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2032-33/2022 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про утворення пожежних дружин добровільної пожежної 

охорони в селах Шепарівці, Воскресинці, Іванівці, Товмачик, Саджавка та 

Кубаївка, Королівка, Корнич та Грушів, Раківчик Коломийської міської 

територіальної громади в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Руслан Юрійчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2033-33/2022 додається 

 

25. 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 – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2034-33/2022 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Музею історії міста Коломиї в 

новій редакції  

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

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2035-33/2022 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального закладу Палацу 

культури та мистецтв «Народний дім» у новій редакції  

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

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2036-33/2022 зі змінами додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунальної установи 

«Коломийська мала філармонія» у новій редакції  

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

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2037-33/2022 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального закладу 

«Коломийська міська публічна бібліотека» у новій редакції 

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

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2038-33/2022 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального закладу 

“Коломийська художня школа імені Ярослава Пстрака” у новій редакції  

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

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2039-33/2022 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального закладу «Сервісний 

центр закладів культури» у новій редакції  

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

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2040-33/2022 додається 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від                    

22.07.2021 року № 953-17/2021 «Про затвердження Програми «Компенсація 

пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки» 



ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, в.о. начальника управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2041-33/2022 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення по депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 33 сесії депутатами внесено 1 запит. 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 - 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 2042-33/2022 додаються 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 33 сесії міської ради восьмого демократичного 

скликання розглянуто.  

 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Максим Мензатюк, Тарас Гнатишин, Віталій 

Гурник. 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 33 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст відділу  

організаційно-методичної роботи 

управління «Секретаріат ради» міської ради                             Христина БОГАК 

 


