
Протокол 

Тридцять п’ятої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

22.09.2022 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: 27 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Любомир Бордун, Володимир Григорук, Віталій Гурник, Іван 

Данилишин, Андрій Куничак, Роман Маліновський, Тарас Михалушко, Вікторія 

Образцова, Ростислав Петруняк, Олександр Поясик, Віктор Фітьо. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 27 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 
1.  Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради восьмого демократичного 

скликання 

2.  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 2 

квартал 2022 року 

3.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

4.  Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2023 рік 

5.  Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

6.  Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на списання з балансу основних 

засобів 

7.  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 

8.  Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» на 2023 рік. 

9.  Про визначення розпорядників коштів 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1875-28/2022 «Про 

реорганізацію Коломийського ліцею № 6 імені Героя України Тараса Сенюка 



Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

11.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.05.2022р. №1988-32/2022 «Про 

утворення опорних закладів освіти» 

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

території по вул. Січових Стрільців, 39Д в місті Коломия (для коригування червоних 

ліній з внесенням змін в схему зонування) Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

13.  Про присвоєння нових назв існуючим топонімам в населених пунктах Коломийської 

міської територіальної громади 

14.  Про демонтаж пам’ятників, знаків, таблиць чи інших об’єктів, які пов’язані з 

комуністичним тоталітарним режимом на території м. Коломиї 

15.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Коломийського 

навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді  Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області, Коломийської музичної студії Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області, Коломийської станції юних туристів, Коломийського 

будинку дитячої та юнацької творчості Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

16.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Раківчицького закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, Шепарівцівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Лісовичок» Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

17.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Корницького ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Воскресинцівського ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Воскресинцівського закладу 

дошкільної освіти (дитячий садок) «Світанок» Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

18.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Коломийської 

початкової школи №20 Коломийської міської ради Івано-Франківської області, 

Коломийського ліцею №3 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

19.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей  Товмачицького 

закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Теремок» Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, Товмачицького ліцею Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, Іванівецької гімназії імені М.Вишиванюка Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області 

20.  Про передачу продуктів харчування 

21.  Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної 

середньої освіти Коломийської міської територіальної громади 

22.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. №1657-25/2021 «Про 

встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти та розміру плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти Коломийської 

територіальної громади» 

24.  Про затвердження статутів опорних закладів освіти в новій редакції 

25.  Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

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 внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про Перелік 

майна, яке належить до комунальної власності Коломийської територіальної громади» 

28.  Про надання згоди на включення об’єктів до Переліку першого типу 

29.  Про затвердження Статуту комунального закладу «Коломийська міська публічна 

бібліотека» у новій редакції 

30.  Про надання згоди на передачу об’єкта з комунальної власності Коломийської міської 

територіальної громади у державну власність 



31.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Зеленосвіт» на 2023 

рік 

32.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

33.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

34.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

35.  Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів (прибережної захисної смуги 

ставка по вулиці Антона Чехова в м. Коломиї) 

36.  Про зміну землекористування 

37.  Про землекористування на площі Відродження 

38.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

39.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

40.  Про поновлення договору оренди землі 

41.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

42.  Про зміну землекористування на вулиці Мирона Тарнавського, 3-а 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

44.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського призначення 

45.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-б 

46.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

47.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

48.  Про землекористування на вулиці Шкільній у селі Товмачик 

49.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

50.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

51.  Про землекористування на вулиці Ольги Кобилянської, біля будинку № 2 

52.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

53.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

54.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

55.  Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 14 

56.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

57.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Рибацькій 

58.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

59.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

60.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

61.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

62.  Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича у місті Коломиї 

63.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Шепарівці 

64.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

65.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

66.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

67.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

68.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

69.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Шепарівці 

70.  Про зміну землекористування 



71.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

72.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

73.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

74.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

75.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

76.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

77.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

78.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

79.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

80.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

81.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

82.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4а 

83.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

84.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

85.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

86.  Про надання в оренду земельної ділянки 

87.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Франка, 34 

89.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

91.  Про землекористування на вулиці Патріарха Йосипа Сліпого, 24 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного 2 загальні 

питання питання: 

− № 1 «Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання»; 

− №31 «Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Зеленосвіт» на 2023 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного 3 земельні 

питання: 

‒ №4 «Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих 

об’єктів (прибережної захисної смуги ставка по вулиці Антона Чехова в м. 

Коломиї)»; 

− № 59 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

− №60 «Про землекористування на вулиці Патріарха Йосипа Сліпого, 24» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 6 додаткових 

загальних питань: 

− «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. Богдана Хмельницького (територія колишнього 

заводу КОЛОМИЯСІЛЬМАШ) в місті Коломия Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області»»; 

− «Про надання згоди Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній 

частині району на здійснення ремонту орендованого майна»; 

− «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2023 рік»; 

− «Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради»; 

− «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020р. №16-

2/2020»; 

− «Про надання назви центральному міському озеру в місті Коломиї, 

Коломийської міської територіальної громади, Івано-Франківської області». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 4 додаткові 

земельні питання: 

1. Про землекористування на вулиці Івана Новодворського; 

2. Про землекористування на вулиці Святослава Гординського; 

3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель; 

4. Про зміну землекористування у селі Воскресинці. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 2 звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради України 

Руслана Стефанчука від Галини Белі. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили розглянути звернення, додаткові 

загальні питання №4 «Про затвердження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради», №5 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 11.12.2020р. №16-2/2020», №6 «Про надання назви центральному 

міському озеру в місті Коломиї, Коломийської міської територіальної громади, 

Івано-Франківської області» та додаткове земельне питання №3 «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель» першими у порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: розглянути першими у порядку денному 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

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 звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради України Руслана 

Стефанчука 

3.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

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

5.  Про надання назви центральному міському озеру в місті Коломиї, Коломийської міської 

територіальної громади, Івано-Франківської області 

6.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

7.  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 2 

квартал 2022 року 

8.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

9.  Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2023 рік 

10.  Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

11.  Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська центральна 

районна лікарня» Коломийської міської ради на списання з балансу основних засобів 

12.  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 

13.  Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

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

2023 рік. 

14.  Про визначення розпорядників коштів 

15.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1875-28/2022 «Про 

реорганізацію Коломийського ліцею № 6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.05.2022р. №1988-32/2022 «Про утворення 

опорних закладів освіти» 

17.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план території 

по вул. Січових Стрільців, 39Д в місті Коломия (для коригування червоних ліній з внесенням 

змін в схему зонування) Коломийської міської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області» 

18.  Про присвоєння нових назв існуючим топонімам в населених пунктах Коломийської міської 

територіальної громади 

19.  Про демонтаж пам’ятників, знаків, таблиць чи інших об’єктів, які пов’язані з комуністичним 

тоталітарним режимом на території м. Коломиї 

20.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Коломийського навчально-

виробничого центру творчості учнівської молоді  Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, Коломийської музичної студії Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, Коломийської станції юних туристів, Коломийського будинку дитячої 

та юнацької творчості Коломийської міської ради Івано-Франківської області 



21.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Раківчицького закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області, Шепарівцівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Лісовичок» 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

22.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Корницького ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Воскресинцівського ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Воскресинцівського закладу 

дошкільної освіти (дитячий садок) «Світанок» Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

23.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Коломийської початкової 

школи №20 Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Коломийського ліцею №3 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

24.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей  Товмачицького закладу 

дошкільної освіти (дитячий садок) «Теремок» Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області, Товмачицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області, 

Іванівецької гімназії імені М.Вишиванюка Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

25.  Про передачу продуктів харчування 

26.  Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної 

середньої освіти Коломийської міської територіальної громади 

27.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

28.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. №1657-25/2021 «Про 

встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

та розміру плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти Коломийської 

територіальної громади» 

29.  Про затвердження статутів опорних закладів освіти в новій редакції 

30.  Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній власності 

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

31.  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» 

32.  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» 

33.  Про надання згоди на включення об’єктів до Переліку першого типу 

34.  Про затвердження Статуту комунального закладу «Коломийська міська публічна бібліотека» 

у новій редакції 

35.  Про надання згоди на передачу об’єкта з комунальної власності Коломийської міської 

територіальної громади у державну власність 

36.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план території 

по вул. Богдана Хмельницького (територія колишнього заводу КОЛОМИЯСІЛЬМАШ) в місті 

Коломия Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

37.  Про надання згоди Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району на 

здійснення ремонту орендованого майна 

38.  Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2023 рік 

39.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

40.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

41.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

42.  Про зміну землекористування 

43.  Про землекористування на площі Відродження 

44.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

45.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

46.  Про поновлення договору оренди землі 



47.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

48.  Про зміну землекористування на вулиці Мирона Тарнавського, 3-а 

49.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

50.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського призначення 

51.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-б 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

53.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

54.  Про землекористування на вулиці Шкільній у селі Товмачик 

55.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

56.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

57.  Про землекористування на вулиці Ольги Кобилянської, біля будинку № 2 

58.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

59.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

60.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

61.  Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 14 

62.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

63.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Рибацькій 

64.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

65.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

66.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

67.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

68.  Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича у місті Коломиї 

69.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Шепарівці 

70.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

71.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

72.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

73.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

74.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

75.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Шепарівці 

76.  Про зміну землекористування 

77.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

78.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

79.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

80.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

81.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

82.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

83.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

84.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

85.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

86.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

87.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

88.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4а 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Микола Андрійчук, Мирослава Воротняк 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒ Тарас Гнатишин щодо передбачення у бюджеті на 2022р. – 2023 р. 

коштів на компенсацію вартості абонементу в басейн для окремих категорій 

громадян; 

‒ Микола Бакай щодо підсипки щебенем міжбудинкового проїзду біля 

будинків №23 та №25 по вул. Січових Стрільців; 

‒ Микола Бакай щодо проведення робіт із благоустрою у приміщенні 

протирадіаційного укриття по вул. Січових Стрільців, 23 та забезпечення доступу 

представників ОСББ і комунальних служб до мереж даного приміщення; 

‒ Максим Мензатюк щодо вуличного освітлення вулиць Мельничука та 

Дружби; 

‒ Максим Мензатюк щодо передбачення у бюджеті коштів на 

компенсацію вартості харчування у закладах освіти для дітей військовослужбовців 

та мобілізованих; 

‒ Максим Мензатюк щодо передбачення у бюджеті на 2023 р. коштів для 

проведення вуличного освітлення на стадіоні Коломийського ліцею №4; 

‒ Леся Бєлявська щодо облаштування паркувальної зони біля буд. №1 по 

вул. Костомарова; 

‒ Леся Бєлявська щодо обрізки дерев по вул. Стара Дорога, 13; 

‒ Мирослава Воротняк щодо відмови від ідеї вшанування пам’яті Героїв 

України сьогодення на Площі Скорботи та за радянськими традиціями, 

пришвидшення старту проєкту реконструкції вищезгаданої площі та проведення 

зустрічі з членами ГО, волонтерами, родинами загиблих Героїв, організаторами 

патріотичних заходів з метою вироблення спільного бачення даного питання. 

 

 

89.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

90.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

91.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

92.  Про надання в оренду земельної ділянки 

93.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

94.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Франка, 34 

95.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

96.  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

97.  Про землекористування на вулиці Святослава Гординського 

98.  Про зміну землекористування у селі Воскресинці 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

У зв’язку з повітряною тривогою оголосив перерву. 
 

Перерва. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

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: Галина Беля, депутат міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2077-35/2022 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 

Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 

ДОПОВІДАЧ: Галина Беля, депутат міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2078-35/2022 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2079-35/2022 додається 
 

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

№16-2/2020 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2080-35/2022 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про надання назви центральному міському озеру в місті 

Коломиї, Коломийської міської територіальної громади, Івано-Франківської 

області 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2081-35/2022 додається 
 

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 – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2082-35/2022 додається 



7. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 2 квартал 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2083-35/2022 додається 

 

8. 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 – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2084-35/2022 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2085-35/2022 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2086-35/2022 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на списання з балансу основних засобів 

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

КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2087-35/2022 додається 

 

12. 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 КМР Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2088-35/2022 додається 

 



13. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2023 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня КМР Івано-Франківської області» 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2089-35/2022 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядників коштів 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2090-35/2022 додається 

 

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

№1875-28/2022 «Про реорганізацію Коломийського ліцею № 6 імені Героя України 

Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2091-35/2022 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.05.2022р. 

№1988-32/2022 «Про утворення опорних закладів освіти» 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2092-35/2022 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Січових Стрільців, 39Д в місті 

Коломия (для коригування червоних ліній з внесенням змін в схему зонування) 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2093-35/2022 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових назв існуючим топонімам в населених 

пунктах Коломийської міської територіальної громади 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2094-35/2022 додається 
 

 

 



19. СЛУХАЛИ: Про демонтаж пам’ятників, знаків, таблиць чи інших 

об’єктів, які пов’язані з комуністичним тоталітарним режимом на території м. 

Коломиї 

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

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Мирослава Воротняк, Микола Андрійчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2095-35/2022 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів та матеріальних 

цінностей Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської 

молоді  Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Коломийської 

музичної студії Коломийської міської ради Івано-Франківської області, 

Коломийської станції юних туристів, Коломийського будинку дитячої та юнацької 

творчості Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2096-35/2022 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів та матеріальних 

цінностей Раківчицького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Шепарівцівського закладу 

дошкільної освіти (дитячий садок) «Лісовичок» Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2097-35/2022 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів та матеріальних 

цінностей Корницького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області, Воскресинцівського ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області, Воскресинцівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Світанок» 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2098-35/2022 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів та матеріальних 

цінностей Коломийської початкової школи №20 Коломийської міської ради Івано-

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

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2099-35/2022 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів та матеріальних 

цінностей  Товмачицького закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Теремок» 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Товмачицького ліцею 



Коломийської міської ради Івано-Франківської області, Іванівецької гімназії імені 

М.Вишиванюка Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2100-35/2022 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2001-35/2022 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

керівника закладу загальної середньої освіти Коломийської міської територіальної 

громади 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2102-35/2022 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2103-35/2022 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. 

№1657-25/2021 «Про встановлення вартості харчування учнів в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у 

закладах дошкільної освіти Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2104-35/2022 додається 

 
29. СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів опорних закладів освіти в новій 

редакції 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2105-35/2022 додається 

ВИСТУПИЛИ: Олександр Чемерис, Микола Бакай, Леся Бєлявська, Галина Беля, 

Сергій Коцюр 

 

30. СЛУХАЛИ: Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що 

перебувають у комунальній власності Коломийської 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 №2107-35/2022 додається 

 



31. 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: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2107-35/2022 додається 

 

32. 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: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2108-35/2022 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на включення об’єктів до Переліку 

першого типу 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2109-35/2022 додається 

 

34. 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 – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2110-35/2022 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу об’єкта з комунальної 

власності Коломийської міської територіальної громади у державну власність 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2111-35/2022 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Богдана Хмельницького (територія 

колишнього заводу КОЛОМИЯСІЛЬМАШ) в місті Коломия Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2112-35/2022 додається 

 

37. 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 – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2113-35/2022 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2114-35/2022 додається 

 

Земельні питання 

 

39. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2115-35/2022 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2116-35/2022 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

42. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2117-35/2022 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про землекористування на площі Відродження 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2118-35/2022 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2119-35/2022 додається 



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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2120-35/2022 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2121-35/2022 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2122-35/2022 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Мирона 

Тарнавського, 3-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2123-35/2022 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-

господарського призначення 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2124-35/2022 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-б 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2125-35/2022 додається 

 

 



52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді 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 №2126-35/2022 зі змінами додається 

 

 54. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Шкільній у селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2127-35/2022 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ:  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2128-35/2022 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2129-35/2022 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Ольги Кобилянської, біля 

будинку № 2 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2130-35/2022 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2131-35/2022 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2132-35/2022 додається 



60. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2133-35/2022 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 14 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2134-35/2022 додається 
 

62. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

63. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Рибацькій 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

64. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

65. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

66. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2135-35/2022 додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: Мирослав Михайлюк 

 



68. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича у місті 

Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

69. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі 

Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Мирослав Гаєвий оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2136-35/2022 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

71. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2137-35/2022 додається 

 

73. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

74. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2138-35/2022 додається 

 



75. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі 

Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2139-35/2022 додається 

 

76. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2140-35/2022 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2141-35/2022 додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2142-35/2022 додається 

 

79. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2143-35/2022 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2144-35/2022 додається 

 

81. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2145-35/2022 додається 

 

 

 

 



82. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2146-35/2022 додається 

 

83. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2147-35/2022 додається 

 

84. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

85. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2148-35/2022 додається 

 

86. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2149-35/2022 додається 

 

87. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2150-35/2022 додається 

 

88. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2151-35/2022 додається 

 

 

 

 



89. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2152-35/2022 додається 

 

90. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді 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 №2153-35/2022 додається 

 

91. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2154-35/2022 додається 

 

92. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2155-35/2022 додається 

 

93. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2156-35/2022 додається 

 

94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 34 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2157-35/2022 додається 

 

95. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук оголосив про конфлікт інтересів і про те, що участі 

у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2158-35/2022 додається 

 

 

 



96. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2159-35/2022 додається 

 

97. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Святослава Гординського 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2160-35/2022 додається 

 

98. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування у селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2161-35/2022 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк з пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №47 «Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував повернутись до розгляду загальних земельних питань №33 

«Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду» та №47 «Про 

розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до загальних земельних питань №33 і №47, за - 15 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

 

99. СЛУХАЛИ: №33 «Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

100. СЛУХАЛИ: №47 «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

101. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 9 депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 35 сесії депутатами внесено 9 запити. 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 - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2162-35/2022 – 2170-35/2022 додаються 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 35 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  

 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

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

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ВИСТУПИЛИ: Лідія Семенюк, голова комісії з припинення Коломийського ліцею 

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

Франківської області шляхом приєднання до Коломийського ліцею № 9 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 35 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                        Іванна ГОЛИНСЬКА 


