
Протокол 

Тридцять шостої сесії 

(3 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

25.10.2022 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: 23 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Микола Андрійчук, Микола Бакай, Алла Галайчук, Михайло 

Грицюк, Віталій Гурник, Ігор Ільчишин, Андрій Куничак, Роман Маліновський, 

Мирослав Михайлюк, Тарас Михалушко, Вікторія Образцова, Ростислав Петруняк, 

Олександр Поясик, Віктор Фітьо 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 23 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 36 сесії Коломийської міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутись до порядку денного 36 сесії Коломийської міської 

ради: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 4 додаткових 

загальних питань: 

1. Про надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у 

комунальну власність Коломийської міської територіальної громади; 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.07.2022 р. №2051-

34/2022 «Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. № 1390-

22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік»; 

3. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. Федора Достоєвського в місті Коломия              

(з внесенням змін в схему зонування) Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області»; 



4. Про прийняття на баланс управління земельних відносин та майнових 

ресурсів міської ради нежитлового приміщення м. Коломия, вул. Привокзальна, 2 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23  

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Також на погоджувальній раді ми погодили внести в порядок денний 

звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля щодо вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців та 

розглянути його першим у порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23  

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 1 звернення та розглянути його першим у 

порядку денному  
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили повернутися до розгляду додаткового 

загального питання №8 «Про дострокове припинення повноважень депутата 

Коломийської міської ради восьмого демократичного скликання» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  

ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами 

 

Порядок денний 

 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-

міністра України Дениса Шмигаля щодо вирішення проблеми забезпечення 

житлом військовослужбовців 

1.  Про звернення Коломийської міської ради до  Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 

щодо  вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців 

2.  Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 

3.  Про надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у комунальну власність 

Коломийської міської територіальної громади 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.07.2022 р. №2051-34/2022 «Про доповнення до 

рішення міської ради від 18.11.2021 р. № 1390-22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

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

території по вул. Федора Достоєвського в місті Коломия (з внесенням змін в схему 

зонування) Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

6.  Про прийняття на баланс управління земельних відносин та майнових ресурсів міської 

ради нежитлового приміщення м. Коломия, вул. Привокзальна, 2 



ДОПОВІДАЧ: Володимир Григорук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2210-36/2022 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата 

Коломийської міської ради восьмого демократичного скликання 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2211-36/2022 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу об’єктів з державної власності 

у комунальну власність Коломийської міської територіальної громади 

ДОПОВІДАЧ: Вікторія Виноградова, в.о. начальника управління «ЦНАП» міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2212-36/2022 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.07.2022 р. 

№2051-34/2022 «Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р.            

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

регуляторних актів на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Андрейченко, начальник управління економіки міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2213-36/2022 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Федора Достоєвського в місті 

Коломия (з внесенням змін в схему зонування) Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Лахнюк, головний спеціаліст відділу просторового 

розвитку управління містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2214-36/2022 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про прийняття на баланс управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради нежитлового приміщення м. Коломия,                

вул. Привокзальна, 2 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2215-36/2022 додається 

 

 

 



7. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 4 депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 36 сесії депутатами внесено 4 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 - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2216-36/2022 – 2219-36/2022 додаються 

 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк, депутат міської ради запропонував надати 

слово Олександру Уржумцеву, тренеру з карате 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

 Поставив на голосування пропозицію Максима Мензатюка  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: надати слово Олександру Уржумцеву 

ВИСТУПИЛИ: Олександр Уржумцев, тренер з карате щодо скорочення сторожів у 

школах після встановлення у них електронної системи охорони будівель 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття третього пленарного засідання 36 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                                   Вікторія БОЙКО 


