
Протокол 

Тридцять восьмої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

07.12.2022 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: 29 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Володимир Григорук, Іван Данилишин, Андрій Куничак, Роман 

Маліновський, Тарас Михалушко, Ростислав Петруняк, Олександр Поясик, Сергій 

Проскурняк, Віктор Фітьо. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 29 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Привітав військовослужбовців з Днем Збройних Сил України, а також 

працівників органів місцевого самоврядування з професійним святом. 

Вручив грамоти міського голови, відзнаки міського голови та оголосив 

подяки працівникам міської ради. 

Вручив кубки за результатами спартакіади. 

 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, який вручив спортивні нагороди за результатами 

участі у благодійній спортивно-патріотичній акції «Місцеве самоврядування 

Прикарпаття - Збройним Силам України». 

 

ВИСТУПИЛИ: Людмила Михайлова, директор комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

 

Вихованці Інклюзивно-ресурсного центру привітали міського голову та 

депутатів міської ради з Днем місцевого самоврядування та вручили їм 

подарунки. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За надання слова Надії Бордун: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Надія Бордун, мати загиблого захисника України, депутата міської 

ради 8 демократичного скликання 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1.  Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування міському 

голові Богдану СТАНІСЛАВСЬКОМУ 

2.  Про оплату праці Коломийського міського голови у 2023 році 

3.  Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

4.  Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська 

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

засобів 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2021 року № 1184-19/2021 «Про 

затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в 

Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

6.  Про внесення змін до цільової програми «Протидія захворювання та профілактики 

захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

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 містобудівної документації «Внесення змін в генеральний план 

населеного пункту в поєднанні з детальним планом території по вул. Українська с. 

Саджавка (в межах земельної ділянки гр. Тимінської О. В.) Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

9.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

Молодіжна, 24, села Королівка, Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

10.  Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 

роки» в новій редакції 

11.  Про внесення змін до програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту на 2020 – 2024 роки» 

12.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-28/2017 «Про 

затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї 

на 2018-2022 роки» 

13.  Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

14.  Про встановлення пільги зі сплати земельного податку для АТ «Укрзалізниця» на 2023 

рік 

15.  Про затвердження Положення про відділ моніторингу внутрішньої діяльності 

Коломийської міської ради 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2022р. № 2243-37/2022 «Про 

передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині (району) 

комунального майна без проведення аукціону» 

17.  Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність захисних споруд 

цивільного захисту 

18.  Про внесення змін до програми «Комунальне майно» на 2020-2024 роки 

19.  Про внесення змін до Програми «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки» 

20.  Про припинення договору оренди комунального майна Коломийської міської ради від 

02.07.2021 р. № 8/2021 

21.  1. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

22.  2. Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

23.  3. Про землекористування на вулиці Театральній, 25а 

24.  4. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 



інвентаризації земель 

25.  5. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

26.  6. Про зміну землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 149-а 

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

ділянки 

28.  8. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

29.  9. Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 124/2 

30.  10. Про зміну землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2 

31.  11. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

32.  12. Про поділ земельної ділянки 

33.  13. Про надання дозволу на внесення змін до договору оренди землі на вулиці Івана 

Майданського, 9 

34.  14. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

35.  15. Про поновлення договорів оренди землі 

36.  16. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

37.  17. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

38.  18. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

39.  19. Про зміну землекористування 

40.  20. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

41.  21. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

42.  22. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

43.  23. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

44.  24. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

45.  25. Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 11 

46.  26. Про надання земельних ділянок в оренду 

47.  27. Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 4 

48.  28. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

49.  29. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

50.  30. Про надання земельної ділянки в оренду 

51.  31. Про землекористування на вулиці Андрія Сахарова, 1 

52.  32. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

53.  33. Про поновлення договору оренди землі 

54.  34. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

55.  35. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

56.  36. Про включення до переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами, земельної ділянки водного фонду в комплексі із 

розташованим на ній водним об'єктом та надання дозволу на розроблення відповідної 

документації 

57.  37. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

58.  38. Про зміну землекористування 

59.  39. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

60.  40. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

61.  41. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

62.  42. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

63.  43. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

64.  44. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

65.  45. Про надання в оренду земельної ділянки 

66.  46. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

67.  47. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Іванівці 

68.  48. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

69.  49. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Іванівці 

70.  50. Про надання земельних  ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 11 додаткових 

загальних питань та розглянути питання «Про уточнення бюджету Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету» у кінці 

загальних додаткових питань: 

− Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

− Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.11.2022 

року №455 «Про затвердження Програми розвитку освіти Коломийської міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки в новій редакції»; 

− Про надання дозволу на списання основних засобів; 

− Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021 р. № 1279-

21/2021 «Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку 

Коломийської територіальної громади на 2022-2024 роки»; 

− Про внесення змін до програми «Сприяння розвитку та зміцнення 

матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років», затвердженої 

рішенням міської ради від 09.12.2021 р. № 1542-23/2021; 

− Про внесення змін до програми "Удосконалення роботи служби 

превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та 

підняття іміджу служби на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 17.12.2020 р. №36-3/2020; 

− Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної 

частини району на 2022 рік»; 

− Про затвердження Положення про центр підтримки Захисників України 

Коломийської міської ради; 

− Про погодження кандидата на посаду командира добровольчого 

формування Коломийської міської територіально громади № 1 Мицака 

Володимира Богдановича; 



− Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади 

на 2022 рік (09530000000) код бюджету; 

− Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних 

Сил України на 2022 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути додаткове загальне питання 

№10 у кінці додаткових загальних питань 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Також ми погодили внести у порядок денний Звернення Коломийської 

міської ради до Коломийської єпархії УГКЦ та Коломийської єпархії ПЦУ щодо 

відзначення релігійного свята Різдва Христового та розглянути його першим у 

порядку денному. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний та розглянути першим 

 

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 Коломийської єпархії УГКЦ та Коломийської 

єпархії ПЦУ 

2.  Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування міському голові 

Богдану СТАНІСЛАВСЬКОМУ 

3.  Про оплату праці Коломийського міського голови у 2023 році 

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

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

5.  Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська центральна 

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

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2021 року № 1184-19/2021 «Про 

затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в 

Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

7.  Про внесення змін до цільової програми «Протидія захворювання та профілактики 

захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

8.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2022 рік 

9.  Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін в генеральний план населеного 

пункту в поєднанні з детальним планом території по вул. Українська с. Саджавка (в межах 

земельної ділянки гр. Тимінської О. В.) Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

10.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. Молодіжна, 

24, села Королівка, Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

11.  Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки» 

в новій редакції 

12.  Про внесення змін до програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту на 2020 – 2024 роки» 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-28/2017 «Про 

затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 



2018-2022 роки» 

14.  Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

15.  Про встановлення пільги зі сплати земельного податку для АТ «Укрзалізниця» на 2023 рік 

16.  Про затвердження Положення про відділ моніторингу внутрішньої діяльності Коломийської 

міської ради 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2022р. № 2243-37/2022 «Про передачу в 

оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині (району) комунального майна 

без проведення аукціону» 

18.  Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність захисних споруд 

цивільного захисту 

19.  Про внесення змін до програми «Комунальне майно» на 2020-2024 роки 

20.  Про внесення змін до Програми «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки» 

21.  Про припинення договору оренди комунального майна Коломийської міської ради від 

02.07.2021 р. № 8/2021 

22.  Д.1. Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» 

23.  Д.2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.11.2022 року №455 «Про 

затвердження Програми розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 

2022-2026 роки в новій редакції» 

24.  Д.3. Про надання дозволу на списання основних засобів 

25.  Д.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021 р. № 1279-21/2021 «Про 

затвердження Програми економічного та соціального розвитку Коломийської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» 

26.  Д.5. Про внесення змін до програми «Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військових частин на період 2022-2023 років», затвердженої рішенням міської ради від 

09.12.2021 р. № 1542-23/2021 

27.  Д.6. Про внесення змін до програми "Удосконалення роботи служби превентивної поліції, 

покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2021-2025 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020 р. №36-3/2020 

28.  Д.7. Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської 

ради та Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району на 2022 рік» 

29.  Д.8. Про затвердження Положення про центр підтримки Захисників України Коломийської 

міської ради 

30.  Д.9. Про погодження кандидата на посаду командира добровольчого формування 

Коломийської міської територіально громади № 1 Мицака Володимира Богдановича 

31.  Д.11. Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської 

міської ради та військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних Сил України на 2022 

рік» 

32.  Д.10. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету 

33.  1. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

34.  2. Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

35.  3. Про землекористування на вулиці Театральній, 25а 

36.  4. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

37.  5. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

38.  6. Про зміну землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 149-а 

39.  7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

40.  8. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 



41.  9. Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 124/2 

42.  10. Про зміну землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2 

43.  11. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

44.  12. Про поділ земельної ділянки 

45.  13. Про надання дозволу на внесення змін до договору оренди землі на вулиці Івана 

Майданського, 9 

46.  14. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

47.  15. Про поновлення договорів оренди землі 

48.  16. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

49.  17. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

50.  18. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

51.  19. Про зміну землекористування 

52.  20. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

53.  21. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

54.  22. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

55.  23. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

56.  24. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

57.  25. Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 11 

58.  26. Про надання земельних ділянок в оренду 

59.  27. Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 4 

60.  28. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

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

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

62.  30. Про надання земельної ділянки в оренду 

63.  31. Про землекористування на вулиці Андрія Сахарова, 1 

64.  32. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

65.  33. Про поновлення договору оренди землі 

66.  34. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

67.  35. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

68.  36. Про включення до переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами, земельної ділянки водного фонду в комплексі із 

розташованим на ній водним об'єктом та надання дозволу на розроблення відповідної 

документації 

69.  37. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

70.  38. Про зміну землекористування 

71.  39. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

72.  40. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

73.  41. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

74.  42. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

75.  43. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

76.  44. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒ Алла Галайчук щодо ремонту міжбудинкових проїздів до буд. №74 по 

вул. Петлюри та буд. №3 по вул. Б. Хмельницького; 

‒ Максим Мензатюк щодо прийняття цільової програми часткової 

компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб ОСББ 

м. Коломиї під час опалювального сезону 2022-2023 рр.; 

‒ Максим Мензатюк щодо заміни або реставрації вуличних тренажерів 

на спортивному майданчику біля будинків №20,22,26,30,32 по вул. М. Лисенка; 

‒ Максим Мензатюк щодо включення у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2023 рік коштів для накриття зупинок громадського 

транспорту у м. Коломиї; 

‒ Максим Мензатюк щодо включення у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2023 рік коштів для встановлення лавок по вул. 

Міцкевича; 

‒ Максим Мензатюк щодо встановлення контактів для подальшої 

співпраці з міжнародними партнерами; 

‒ Галина Беля щодо перейменування однієї з вулиць м. Коломиї іменем 

Героїв Бахмута; 

‒ Микола Бакай щодо передбачення у бюджеті Коломийської міської 

територіальної громади на 2023 рік коштів для проведення робіт з благоустрою 

прибудинкової території по вул. Січових Стрільців 23, 25, по вул. М. Лисенка, 1 та 

території "Ткацького озера". 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Звернення Коломийської міської ради до Коломийської 

єпархії УГКЦ та Коломийської єпархії ПЦУ 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Довганюк, координатор Ініціативної групи «1 грудня» 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Уляна Мандрусяк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2304-38/2022 додається 

77.  45. Про надання в оренду земельної ділянки 

78.  46. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

79.  47. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Іванівці 

80.  48. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

81.  49. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в селі Іванівці 

82.  50. Про надання земельних  ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 



2. СЛУХАЛИ: Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого 

самоврядування міському голові Богдану СТАНІСЛАВСЬКОМУ 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2305-38/2022 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про оплату праці Коломийського міського голови у 2023 році 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2306-38/2022 додається 

 

4. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2307-38/2022 додається 

 

5. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2308-38/2022 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2021 

року № 1184-19/2021 «Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу 

медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 

2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2309-38/2022 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Протидія 

захворювання та профілактики захворювань в Коломийській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП«Коломийський ФПЦ» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2310-38/2022 додається 

 



8. 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 «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2311-38/2022 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін 

в генеральний план населеного пункту в поєднанні з детальним планом території 

по вул. Українська с. Саджавка (в межах земельної ділянки гр. Тимінської О. В.) 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2312-38/2022 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Молодіжна, 24, села Королівка, Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2313-38/2022 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Посилення соціального 

захисту населення на 2022-2025 роки» в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, начальник управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2314-38/2022 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Реалізація державної 

політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2020 – 2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Галина Мисливчук, начальник служби у справах дітей міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2315-38/2022 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. 

№2192-28/2017 «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Інна Ткачук, начальник управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2316-38/2022 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Інна Ткачук, начальник управління економіки міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2317-38/2022 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про встановлення пільги зі сплати земельного податку для 

АТ «Укрзалізниця» на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Інна Ткачук, начальник управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ моніторингу 

внутрішньої діяльності Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, начальник відділу внутрішнього аудиту управління 

фінансів і внутрішнього аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2318-38/2022 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2022р. 

№ 2243-37/2022 «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 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2319-38/2022 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну 

власність захисних споруд цивільного захисту 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2320-38/2022 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Комунальне майно» на 

2020-2024 роки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2321-38/2022 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Розвиток земельних 

відносин на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2322-38/2022 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди комунального майна 

Коломийської міської ради від 02.07.2021 р. № 8/2021 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2323-38/2022 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2324-38/2022 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

08.11.2022 року №455 «Про затвердження Програми розвитку освіти Коломийської 

міської територіальної громади на 2022-2026 роки в новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Олеся Яворська, в.о. начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2325-38/2022 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Олеся Яворська, в.о. начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2326-38/2022 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021 р. 

№ 1279-21/2021 «Про затвердження Програми економічного та соціального 

розвитку Коломийської територіальної громади на 2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Інна Ткачук, начальник управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2327-38/2022 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років», 

затвердженої рішенням міської ради від 09.12.2021 р. № 1542-23/2021 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2328-38/2022 зі змінами додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Удосконалення роботи 

служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення 

та підняття іміджу служби на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 17.12.2020 р. №36-3/2020 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2329-38/2022 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та Івано-Франківської квартирно-

експлуатаційної частини району на 2022 рік» 



ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2330-38/2022 зі змінами додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про центр підтримки 

Захисників України Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Жилак, консультант центру Захисників України міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2331-38/2022 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидата на посаду командира 

добровольчого формування Коломийської міської територіально громади № 1 

Мицака Володимира Богдановича 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Мицак, кандидат на посаду командира добровольчого 

формування Коломийської міської територіально громади № 1 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2332-38/2022 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та військової частини А0742 Повітряних Сил 

Збройних Сил України на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2333-38/2022 додається 

 

32. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2334-38/2022 зі змінами додається 
 

Земельні питання 
 

33. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2335-38/2022 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



35. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Театральній, 25а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2336-38/2022 додається 

 

36. 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 – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2337-38/2022 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2338-38/2022 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 

149-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2339-38/2022 додається 

 

39. 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 – 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

41. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 124/2 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 



42. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2340-38/2022 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2341-38/2022 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін до договору оренди 

землі на вулиці Івана Майданського, 9 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2342-38/2022 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

47. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2343-38/2022 додається 

 

48. 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 

 

 

 

 

 



 49. 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 №2344-38/2022 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2345-38/2022 додається 
 

51. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2346-38/2022 додається 
 

52. 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 №2347-38/2022 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2348-38/2022 додається 
 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2349-38/2022 додається 

 

55. 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 №2350-38/2022 додається 
 

56. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2351-38/2022 додається 

 



57. СЛУХАЛИ: Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 11 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2352-38/2022 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок в оренду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2353-38/2022 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олександр Чемерис оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2354-38/2022 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2355-38/2022 додається 

 

61. 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 – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2356-38/2022 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки в оренду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Алла Галайчук оголосила про конфлікт інтересів і про те, що участі 

у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

63. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Андрія Сахарова, 1 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2357-38/2022 додається 

 



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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2358-38/2022 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

66. 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 – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2359-38/2022 додається 

 

67. 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 №2360-38/2022 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: Про включення до переліку земельних ділянок або прав на 

них, які виставляються на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки 

водного фонду в комплексі із розташованим на ній водним об'єктом та надання 

дозволу на розроблення відповідної документації 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2361-38/2022 додається 

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2362-38/2022 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2363-38/2022 додається 

 



71. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2364-38/2022 додається 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2365-38/2022 додається 

 

73. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

74. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2366-38/2022додається 

 

75. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2367-38/2022 додається 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2368-38/2022 додається 

 

 



77. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2369-38/2022 додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2370-38/2022 додається 

 

79. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в селі Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2371-38/2022 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2372-38/2022 додається 

 

81. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2373-38/2022 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про надання земельних  ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2374-38/2022 додається 

 

 

 

 



83. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 8 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 38 сесії депутатами внесено 8 запитів. 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 - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2375-38/2022 – 2382-38/2022 додаються 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 38 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

 

 

 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 38 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                        Іванна ГОЛИНСЬКА 

 

 


