
Протокол 

Тридцять сьомої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

08.11.2022 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: 30 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Володимир Василевський, Володимир Григорук, Ігор Ільчишин, 

Андрій Куничак, Роман Маліновський, Тарас Михалушко, Ростислав Петруняк, 

Віктор Фітьо 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 
Запросив голову Коломийської міської ТВК Коломийського району Івано-

Франківської області Галину Білоус для оголошення постанови про набуття 

депутатського мандату. 

 Галина Білоус зачитала внесення змін до постанови про набуття 

депутатського мандату наступного за черговістю кандидата у депутати у 

відповідному єдиному багатомандатному виборчому списку з Перших місцевих 

виборів депутатів Коломийської міської ради Коломийського району Івано-

Франківської області, згідно яких визнано обраними депутатів Коломийської 

міської ради: 

 Проскурняка Сергія Івановича від політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ»; 

 Крутка Романа Ігоровича від політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Вручив посвідчення і значки депутатам міської ради восьмого 

демократичного скликання. Депутати почергово зачитали текст присяги. Та 

отримали персональні картки голосування у електронній системі голосування 

«Віче», приступили до виконання своїх депутатських повноважень. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 30 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 – 27 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 



Порядок денний 
1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4833-65/2020 «Про перелік 

спеціальних земельних ділянок відведених для організації та провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї» 

2.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4834-65/2020 «Про 

уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї» 

3.  Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2023-2025 роки по програмі 

«Благоустрій Коломийської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки»» 

4.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у новій 

редакції» 

5.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Полігон Екологія» на 

2023 рік 

6.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2022 рік 

7.  Про затвердження фінансового плану Коломийського центру туризму та дозвілля на 2023 

рік 

8.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Коломияводоканал» 

на 2023 рік 

9.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Коломийська міська 

ритуальна служба» на 2023 рік 

10.  Про зміну землекористувань 

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

ділянки 

12.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

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

ділянки 

14.  Про землекористування на вулиці Центральній у селі Іванівці 

15.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Карпатська, 127 

16.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

17.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

18.  Про зміну землекористування у селі Іванівці 

19.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Степана Бандери, 36-а 

20.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

21.  Про зміну землекористування  на вулиці Пантелеймона Куліша, 7 

22.  Про землекористування на вулиці Ольги Кобилянської, 14 

23.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 41 

24.  Про зміну землекористування на вулиці Григорія Тютюнника, 3 

25.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

26.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

27.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

28.  Про зміну землекористування на вулиці Романа Шухевича, 59 

29.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

30.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

31.  Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

32.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

33.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Рибацькій 

34.  Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 16 



35.  Про поновлення договору оренди землі 

36.  Про зміну землекористування  на вулиці Січових Стрільців, 5-а 

37.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

38.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

39.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

40.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 26.01.2011 № 105-2/2011 

41.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

42.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

43.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

44.  Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 5 

45.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

46.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

47.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

48.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

49.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на 

вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

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

ділянок 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного земельне 

питання: 

 № 13 «Про землекористування на вулиці Ольги Кобилянської, 14» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Також на погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 15 

додаткових загальних питань: 

 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 3 квартал 2022 року; 

 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на 2022 рік; 

 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади 

на 2022 рік (09530000000) код бюджету; 

 Про визначення розпорядників коштів; 

 Про внесення змін в рішення міської ради від 26.07.2022 р. №2067-

34/2022 «Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та майнових 

ресурсів міської ради заборгованостей з орендної плати майна комунальної 

власності»; 

 Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних 

цінностей; 

 Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних 

цінностей, витрат на ремонт транспортних засобів; 



 Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 

окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил 

територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей; 

 Про передачу на баланс Коломийського управління Державної 

казначейської служби України в Івано-Франківській області матеріальних 

цінностей; 

 Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Івано-Франківській області витрат на ремонт 

транспортних засобів; 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. № 1763-

26/2022 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської 

територіальної громади, які підлягають приватизації у 2022 році»; 

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

комунальній власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в 

оренду без проведення аукціону; 

 Про надання згоди на реєстрацію місця проживання громадян у 

житлових приміщеннях, що належать до комунальної власності Коломийської 

міської територіальної громади; 

 Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній 

частині (району) комунального майна без проведення аукціону; 

 Про надання згоди на передачу об’єкта з комунальної власності 

Коломийської міської територіальної громади у державну власність 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний звернення 

Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та 

розглянути його першим у порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути першим у порядку денному 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами 

 

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

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4833-65/2020 «Про перелік 

спеціальних земельних ділянок відведених для організації та провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї» 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4834-65/2020 «Про 

уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї» 

4. Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2023-2025 роки по програмі 

«Благоустрій Коломийської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки»» 

5. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у новій редакції» 

6. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Полігон Екологія» на 

2023 рік 



7. Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2022 рік 

8. Про затвердження фінансового плану Коломийського центру туризму та дозвілля на 2023 рік 

9. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Коломияводоканал» на 

2023 рік 

10. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Коломийська міська 

ритуальна служба» на 2023 рік 

11. Д.1 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради за 3 квартал 2022 року 

12. Д.2 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

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

(09530000000) код бюджету 

14. Д.4 Про визначення розпорядників коштів 

15. Д.5 Про внесення змін в рішення міської ради від 26.07.2022 р. №2067-34/2022 «Про 

передачу на баланс управлінню земельних відносин та майнових ресурсів міської ради 

заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності» 

16. Д.6 Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних цінностей 

17. Д.7 Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей, витрат на 

ремонт транспортних засобів 

18. Д.8 Про передачу на баланс Коломийського управління Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

19. Д.9 Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного управління 

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

20. Д.10 Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» 

матеріальних цінностей 

21. Д.11 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. № 1763-26/2022 «Про 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської територіальної 

громади, які підлягають приватизації у 2022 році» 

22. Д.12 Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення 

аукціону 

23. Д.13 Про надання згоди на реєстрацію місця проживання громадян у житлових 

приміщеннях, що належать до комунальної власності Коломийської міської територіальної 

громади 

24. Д.14 Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині (району) 

комунального майна без проведення аукціону 

25. Д.15 Про надання згоди на передачу об’єкта з комунальної власності Коломийської міської 

територіальної громади у державну власність 

26. Про зміну землекористувань 

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

ділянки 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

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

ділянки 

30. Про землекористування на вулиці Центральній у селі Іванівці 

31. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Карпатська, 127 

32. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

33. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

34. Про зміну землекористування у селі Іванівці 

35. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Степана Бандери, 36-а 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒ Уляна Мандрусяк щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2023 рік для проведення каналізаційної мережі 

по вул. С. Галечко; 

‒ Олександр Чемерис щодо забезпечення усунення порушень 

екологічних норм Коломийським консервним заводом, що знаходиться на вул. 

Січинського, 53; 

‒ Світлана Голдищук щодо виділення коштів для ремонту дворової 

каналізації по вул. І. Богуна, 34; 

36. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

37. Про зміну землекористування на вулиці Пантелеймона Куліша, 7 

38. Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 41 

39. Про зміну землекористування на вулиці Григорія Тютюнника, 3 

40. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

41. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

42. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

43. Про зміну землекористування на вулиці Романа Шухевича, 59 

44. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

45. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

46. Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

47. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

48. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Рибацькій 

49. Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 16 

50. Про поновлення договору оренди землі 

51. Про зміну землекористування  на вулиці Січових Стрільців, 5-а 

52. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

53. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

54. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

55. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 26.01.2011 № 105-2/2011 

56. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

57. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

58. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

59. Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 5 

60. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

61. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

62. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

63. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на 

вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

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

ділянок 



‒ Микола Бакай щодо передбачення коштів у бюджеті Коломийської 

міської територіальної громади на 2023 рік для відновлення асфальтного покриття 

на вул. Старогончарна; 

‒ Галина Беля щодо приведення у відповідність до чинного 

законодавства виробництва ТОВ «Коломийський консервний завод» та проведення 

лабораторного аналізу якості ґрунту, води та повітря на територіях, прилеглих до 

заводу; 

‒ Галина Беля щодо ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. 

Будівельній; 

‒ Галина Беля щодо ремонту дорожнього покриття міжбудинкового 

проїзду з вул. Братів Білоусів до проспекту Грушевського, 46 та встановлення 

дорожнього знаку 5.34 на в’їзді до вищезгаданого будинку; 

‒ Галина Беля щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт на 

водопроводі та прокладання каналізаційної траси по вул. Трильовського; 

‒ Тарас Гнатишин щодо доступу до укриття у приміщеннях ЗДО №12 

«Пролісок» та Коломийській філії №6 імені Героя України Тараса Сенюка 

Коломийського ліцею №9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області у 

неробочий час. 

 

Порядок денний 

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

міністра України Дениса Шмигаля 

ДОПОВІДАЧ: Алла Галайчук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2220-37/2022 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. 

№4833-65/2020 «Про перелік спеціальних земельних ділянок відведених для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів в м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Лілія Остафійчук, директор КП «Коломия Паркосервіс» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Віталій Гурник, Максим Мензатюк депутати міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2221-37/2022 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. 

№4834-65/2020 «Про уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. 

Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Лілія Остафійчук, директор КП «Коломия Паркосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2222-37/2022 зі змінами додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2023-2025 

роки по програмі «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки»» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2223-37/2022 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Полігон Екологія» у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Попелюк, в.о. директора, заступник директора КП 

«Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2224-37/2022 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Полігон Екологія» на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Попелюк, в.о. директора, заступник директора КП 

«Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2225-37/2022 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2226-37/2022 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Коломийського центру 

туризму та дозвілля на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Галина Ткачук, в.о. директора Коломийського центру туризму та 

дозвілля 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2227-37/2022 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Коломияводоканал» на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Славомир Зумер, в.о. директора КП "Коломияводоканал" 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2228-37/2022 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Коломийська міська ритуальна служба» на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Роман Гушулей, директор КП «Коломийська міська ритуальна 

служба» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2229-37/2022 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 3 квартал 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2230-37/2022 додається 

 

12. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2231-37/2022 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів та внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2232-37/2022 зі змінами додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядників коштів 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2233-37/2022 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 26.07.2022 р. 

№2067-34/2022 «Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради заборгованостей з орендної плати майна 

комунальної власності» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2234-37/2022 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А0742 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2235-37/2022 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А4267 

матеріальних цінностей, витрат на ремонт транспортних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2236-37/2022 додається 

 



18. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 

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 – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2237-37/2022 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського управління 

Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2238-37/2022 додається 

 

20. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2239-37/2022 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. 

№ 1763-26/2022 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Коломийської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2022 році» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2240-37/2022 додається 
 

22. 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 – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2241-37/2022 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на реєстрацію місця проживання 

громадян у житлових приміщеннях, що належать до комунальної власності 

Коломийської міської територіальної громади 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2242-37/2022 додається 

 

 



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

експлуатаційній частині (району) комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2243-37/2022 додається 

 

25 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 №2244-37/2022 додається 

 

Земельні питання 

 

26. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

27. 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 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

29. 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 – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2245-37/2022 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Центральній у селі Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2246-37/2022 додається 



31. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 127 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2247-37/2022 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2248-37/2022 додається 
 

33. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2249-37/2022 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування у селі Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2250-37/2022 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Степана Бандери, 36-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

36. 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 
 

37. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування  на вулиці Пантелеймона 

Куліша, 7 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2251-37/2022 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 41 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2252-37/2022 зі змінами додається 



39. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Григорія 

Тютюнника, 3 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2253-37/2022 додається 

 

 40. 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 №2254-37/2022 додається 

 

41. 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 №2255-37/2022 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2256-37/2022 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Романа Шухевича,59 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2257-37/2022 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2258-37/2022 додається 

 

 

 



46. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельних ділянок в 

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2259-37/2022 додається 
 

47. 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 №2260-37/2022 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Рибацькій 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

49. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 16 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2261-37/2022 додається 
 

50. 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 №2262-37/2022 додається 
 

51. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування  на вулиці Січових Стрільців, 

5-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2263-37/2022 додається 
 

52. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2264-37/2022 додається 
 

53. 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 



54. 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 №2265-37/2022 додається 

 

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

26.01.2011 № 105-2/2011 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2266-37/2022 додається 

 

56. 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 №2267-37/2022 додається 

 

57. 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 №2268-37/2022 додається 

 

58. 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 №2269-37/2022 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 5 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2270-37/2022 додається 

 

60. 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 №2271-37/2022 додається 

 

61. 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 №2272-37/2022 додається 

 



62. 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 №2273-37/2022 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Проскурняк, депутат міської ради оголосив про конфлікт 

інтересів і про те, що участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2274-37/2022 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2275-37/2022 додається 

 

65. 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 – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2276-37/2022 додається 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про завершення першого пленарного засідання 37 сесії. 

Повідомив, що друге пленарне засідання відбудеться 16 листопада 2022 року. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                                   Вікторія БОЙКО 


