
Протокол 

Тридцять шостої сесії 

(1 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

06.10.2022 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: 22 депутат міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Микола Андрійчук, Андрій Божик, Любомир Бордун, Мирослава 

Воротняк, Володимир Григорук, Віталій Гурник, Іван Данилишин, Ігор Костюк, 

Андрій Куничак, 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 Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

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

скликання 

2.  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» 

3.  Про передачу в оренду управлінню земельних відносин та майнових ресурсів 

Коломийської міської ради комунального майна без проведення аукціону 

4.  Про передачу в оренду управлінню фінансів і внутрішнього аудиту Коломийської міської 

ради  комунального майна без проведення аукціону 

5.  Про передачу на баланс Коломийського управління Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області витрат по технічному обслуговуванню і ремонту 

офісної техніки 

6.  Про передачу на баланс Коломийського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки матеріальних цінностей 

7.  Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області витрат на ремонт транспортних засобів 

8.  Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей, витрат на 



ремонт транспортних засобів та витрат на виготовлення кошторисної документації 

9.  Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних цінностей та витрат на 

виготовлення кошторисної документації 

10.  Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч 7153) 102 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» 

матеріальних цінностей 

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

рік 

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

(09530000000) код бюджету 

13.  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) 

14.  Про землекористування на вулиці Степова 

15.  Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

16.  Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

17.  Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 64 

18.  Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 129 

19.  Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 4 

20.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

21.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

22.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

23.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

24.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

25.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 9 додаткових 

загальних питань та розглянути загальне питання №12 «Про уточнення бюджету 

Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік (09530000000) код 

бюджету» після додаткових загальних питань: 

 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» за 3 квартали 2022 року»; 

 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2023 рік»; 

 «Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2022 рік»; 

 «Про надання дозволу на списання основних засобів»; 

 «Про надання дозволу на списання продуктів харчування»; 

 «Про передачу продуктів харчування»; 



 «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»»; 

 «Про затвердження статуту Центру позашкільної освіти в новій 

редакції»; 

 «Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути загальне питання №12 «Про 

уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету» після додаткових загальних питань 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 2 додаткові 

земельні питання: 

1. Про землекористування на вулиці Осипа Маковея; 

2. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

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 внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради восьмого демократичного 

скликання 

2.  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» 

3.  Про передачу в оренду управлінню земельних відносин та майнових ресурсів Коломийської 

міської ради комунального майна без проведення аукціону 

4.  Про передачу в оренду управлінню фінансів і внутрішнього аудиту Коломийської міської 

ради  комунального майна без проведення аукціону 

5.  Про передачу на баланс Коломийського управління Державної казначейської служби України 

в Івано-Франківській області витрат по технічному обслуговуванню і ремонту офісної техніки 

6.  Про передачу на баланс Коломийського районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки матеріальних цінностей 

7.  Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Івано-Франківській області витрат на ремонт транспортних засобів 

8.  Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей, витрат на ремонт 

транспортних засобів та витрат на виготовлення кошторисної документації 

9.  Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних цінностей та витрат на 

виготовлення кошторисної документації 

10.  Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч 7153) 102 окремої бригади 



 

 

територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» 

матеріальних цінностей 

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

12.  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального  некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» за 3 квартали 2022 року 

13.  Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на 2023 рік 

14.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

15.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

16.  Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

17.  Про передачу продуктів харчування 

18.  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» 

19.  Про затвердження статуту Центру позашкільної освіти в новій редакції 

20.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій редакції 

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

(09530000000) код бюджету 

22.  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) 

23.  Про землекористування на вулиці Степова 

24.  Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

25.  Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

26.  Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 64 

27.  Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 129 

28.  Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 4 

29.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

30.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

31.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

32.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

33.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

34.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

35.  Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 

36.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував надати слово Даніяру Петрюку, заступнику командира 10 

гірсько-штурмової бригади з морально-психологічного забезпечення 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Даніяру Петрюку, за – 22 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Даніяр Петрюк, розповів про ситуацію на фронті та дух захисників, 

а також про феномен «едельвейсів», передав подяку командування «десятки» всій 

коломийській громаді за постійну допомогу та підтримку воїнам.  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував надати слово Андрію Рисюку, полковнику, начальнику відділу 

цивільно-військового співробітництва ОК "Захід" 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Андрію Рисюку, за – 22 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Рисюк, подякував громаді за постійну підтримку та передав 

почесну відзнаку командувача військ оперативного командування «Захід» за 

допомогу захисникам України.  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒ Леся Бєлявська щодо ремонту дорожнього покриття по вул. Млинській; 

‒ Максим Мензатюк щодо скорочення технічних працівників у 

навчальних закладах Коломийської міської територіальної громади; 

‒ Мирослав Гаєвий щодо виділення коштів для реконструкції престолу у 

вівтарі Храму ПЦУ «Зачаття Праведною Анною Пресвятої Богородиці»                   

в с. Шепарівці; 

‒ Олег Дячук щодо встановлення додаткового вуличного освітлення біля 

стадіону по вул. Довбуша, 108. 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

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

ради  

ВИСТУПИЛИ: Любомир Зубик, начальник управління комунікації та 

інформаційних технологій, Олег Романюк, депутат міської ради, Любов Сончак, 

начальник юридичного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 



2. СЛУХАЛИ: 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» 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду управлінню земельних відносин та 

майнових ресурсів Коломийської міської ради комунального майна без проведення 

аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2171-36/2022 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду управлінню фінансів і внутрішнього 

аудиту Коломийської міської ради  комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2172-36/2022 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського управління Державної 

казначейської служби України в Івано-Франківській області витрат по технічному 

обслуговуванню і ремонту офісної техніки 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2173-36/2022 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки матеріальних 

цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2174-36/2022 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області витрат на 

ремонт транспортних засобів 



ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2175-36/2022 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А4267 

матеріальних цінностей, витрат на ремонт транспортних засобів та витрат на 

виготовлення кошторисної документації 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2176-36/2022 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А0742 

матеріальних цінностей та витрат на виготовлення кошторисної документації 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2177-36/2022 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч 7153) 

102 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил 

територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2178-36/2022 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Зеленосвіт» на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Василь Михайлищук, директор КП «Зеленосвіт» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» за 3 квартали 2022 рок 

ДОПОВІДАЧ: Богдана Сивак, в.о. генерального директора КНП “Коломийський 

ФПЦ” 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2179-36/2022 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2023 рік 



ДОПОВІДАЧ: Богдана Сивак, в.о. генерального директора КНП “Коломийський 

ФПЦ” 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2180-36/2022 додається 

 

14. 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 №2181-36/2022 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2182-36/2022 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2183-36/2022 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2184-36/2022 додається 

 

18. 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 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2185-36/2022 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту Центру позашкільної освіти в 

новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2186-36/2022 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Славомир Зумер, в.о. директора КП «Коломияводоканал» 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2187-36/2022 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував повернутись до розгляду загального питання №12 «Про 

уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду загального питання №12 «Про уточнення 

бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік (09530000000) 

код бюджету» 

 

22.СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2188-36/2022 зі змінами додається 

 

Земельні питання 

 

23. СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

24. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Степова 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2189-36/2022 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



 

 

26. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –22  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2190-36/2022 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 64 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2191-36/2022 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 129 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

29. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 4 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олександр Чемерис, депутат міської ради, оголосив про конфлікт 

інтересів і про те, що участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2192-36/2022 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

31. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

32. 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 №2193-36/2022 додається 

 



33. 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 №2194-36/2022 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2195-36/2022 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2196-36/2022 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2197-36/2022 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2198-36/2022 додається 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Запропонував повернутись до розгляду загальних питань №1, №2, №11: 

- №1 «Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання» 

- №2 «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» 

- №11 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Зеленосвіт» на 2023 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до загального питання №1, за- 9, 

ВИРІШИЛИ: не повертатися до загального питання №1, 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до загального питання №2, за – 13 (процедурне 

питання) 

ВИРІШИЛИ: повернутися до загального питання №2 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до загального питання №11, за – 18 (процедурне 

питання) 

ВИРІШИЛИ: повернутися до загального питання №11 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про завершення першого пленарного засідання 36 сесії. 

Про дату та час другого пленарного засідання 36 сесії міської ради буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради           Вікторія БОЙКО 


