
Протокол 

Тридцять дев’ятої сесії 

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

29.12.2022 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: Андрій Божик, Володимир Василевський, Володимир Григорук, 

Андрій Куничак, Роман Маліновський, Мирослав Михайлюк, Тарас Михалушко, 

Ростислав Петруняк, Віктор Фітьо 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 29 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Вручив відзнаку міського голови Надії Івановій, головному спеціалісту 

відділу з питань цивільного захисту міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 39 сесії Коломийської міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутись до порядку денного 39 сесії Коломийської міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 24 додаткових 

загальних питань та розглянути їх перед земельними питаннями в порядку 

денному: 

1. Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Коломийської міської ради у 2022 році»; 

2. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на 2022 рік; 



3. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території в селі Корнич по вул. Миколи Лисенка, 2 (в межах 

земельної ділянки 2623282801:02:009:0166) Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області»; 

4. Про надання дозволу на списання основних засобів; 

5. Про надання дозволу на списання продуктів харчування; 

6. Про затвердження Положення про управління соціальної політики 

Коломийської міської ради в новій редакції; 

7. Про надання пільг у 2023 році; 

8. Про затвердження Програми підтримки добровольчого формування 

Коломийської міської територіальної громади №1 на 2023-2025 роки; 

9. Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних 

Сил України на 2022-2023 роки»; 

10. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету; 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 року № 1047-

18/2021 «Про затвердження Програми «Надання послуги з перевезення людей 

«соціальне таксі» на 2022-2024 роки»; 

12. Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та майнових 

ресурсів міської ради заборгованостей з орендної плати майна комунальної 

власності; 

13. Про передачу на баланс Коломийського управління Державної 

казначейської служби  України в Івано-Франківській області матеріальних 

цінностей; 

14. Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Івано-Франківській області матеріальних 

цінностей, витрат на ремонт транспортних засобів, виготовлення проектно-

кошторисної документації, поточний ремонт, технічний нагляд; 

15. Про передачу на баланс Коломийського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки матеріальних цінностей; 

16. Про передачу на баланс ОСББ «Пекарська 8» матеріальних цінностей; 

17. Про передачу на баланс Коломийської ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській 

області матеріальних цінностей; 

18. Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних 

цінностей, витрат на виготовлення кошторисної документації, поточний ремонт, 

електромонтажні роботи, технічний нагляд, послуги з благоустрою; 

19. Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних 

цінностей, витрат на виготовлення кошторисної документації, поточний ремонт, 

технічний нагляд, електромонтажні роботи; 

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

бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної 

оборони «Захід» матеріальних цінностей; 

21. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на 

балансобладнання Starlink (Старлінк) у комплекті; 



22. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс 

ноутбук Lenovo V15 G2 ITL, сумки для ноутбука; 

23. Про передачу на баланс 5 ДПРЗ УДНС в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей; 

24. Про передачу на баланс Коломийського управління Державної 

казначейської служби України в Івано-Франківській області матеріальних 

цінностей. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний та розглянути їх перед земельними 

питаннями у порядку денному 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 39 додаткових 

земельних питань 

1. Про поновлення договору оренди землі; 

2. Про зміну цільового призначення земельних ділянок; 

3. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель; 

4. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення; 

5. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради; 

6. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки; 

7. Про надання в оренду земельних ділянок; 

8. Про землекористування на площі Привокзальна, 14; 

9. Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 8; 

10. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 

11. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 

12. Про надання земельних ділянок в оренду; 

13. Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 9-а; 

14. Про землекористування у селі Воскресинці; 

15. Про поновлення договору оренди землі; 

16. Про зміну землекористування на вулиці Дмитра Яворницького, 5; 

17. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 

18. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка; 

20. Про надання земельної ділянки в оренду; 

21. Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 13; 

22. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості); 

24. Про поділ земельної ділянки; 

25. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок; 



26. Про надання земельної ділянки в оренду; 

27. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду; 

28. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Товмачик; 

29. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка; 

30. Про надання земельних ділянок у власність; 

31. Про надання земельної ділянки у власність; 

32. Про надання земельної ділянки у власність; 

33. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

34. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

35. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в селі Іванівці; 

36. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

37. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка; 

38. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка. 

 

 На розгляд погоджувальної ради було винесено 25 додаткових загальних 

питань та 40 додаткових земельних питань. Погоджено не вносити до порядку 

денного 2 пленарного засідання 39 сесії міської ради додаткове загальне питання 

№4 «Про затвердження Порядку видачі довідки про склад зареєстрованих у 

житловому приміщенні /будинку осіб» та додаткове земельне питання №21 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, депутат міської ради з пропозицією не вносити до 

порядку денного додаткове земельне питання №3 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний 38 додаткових земельних питань 

 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Також ми погодили внести у порядок денний Звернення Коломийської 

міської ради до Президента України Володимира Зеленського щодо повернення 

(накладання вето) до Верховної Ради України з пропозиціями проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери Містобудівної діяльності» (№5655 від 11.06.2021) та 

розглянути його першим у порядку денному. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний та розглянути першим 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Проскурняк, депутат міської ради з пропозицією надати 

слово Надії Бордун 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами 

 

Порядок денний 
1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського 

2.  Д.1.Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради у 

2022 році» 

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

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

4.  Д.3. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території в селі Корнич по вул. Миколи Лисенка, 2 (в межах земельної ділянки 

2623282801:02:009:0166) Коломийської міської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області» 

5.  Д.5. Про надання дозволу на списання основних засобів 

6.  Д.6. Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

7.  Д.7. Про затвердження Положення про управління соціальної політики Коломийської 

міської ради в новій редакції 

8.  Д.8. Про надання пільг у 2023 році 

9.  Д.9. Про затвердження Програми підтримки добровольчого формування Коломийської 

міської територіальної громади №1 на 2023-2025 роки 

10.  Д.10. Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської 

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

2023 роки» 

11.  Д.11. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету 

12.  Д.12. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 року № 1047-18/2021 «Про 

затвердження Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2022-

2024 роки» 

13.  Д.13. Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та майнових ресурсів 

міської ради заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності 

14.  Д.14. Про передачу на баланс Коломийського управління Державної казначейської служби  

України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 



15.  Д.15. Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області матеріальних цінностей, витрат на 

ремонт транспортних засобів, виготовлення проектно-кошторисної документації, 

поточний ремонт, технічний нагляд 

16.  Д.16. Про передачу на баланс Коломийського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки матеріальних цінностей 

17.  Д.17. Про передачу на баланс ОСББ «Пекарська 8» матеріальних цінностей 

18.  Д.18. Про передачу на баланс Коломийської ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

19.  Д.19. Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних цінностей, витрат на 

виготовлення кошторисної документації, поточний ремонт, електромонтажні роботи, 

технічний нагляд, послуги з благоустрою 

20.  Д.20. Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей, витрат на 

виготовлення кошторисної документації, поточний ремонт, технічний нагляд, 

електромонтажні роботи 

21.  Д.21. Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» 

матеріальних цінностей 

22.  Д.22. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на балансобладнання 

Starlink (Старлінк) у комплекті 

23.  Д.23. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс ноутбук Lenovo 

V15 G2 ITL, сумки для ноутбука 

24.  Д.24. Про передачу на баланс 5 ДПРЗ УДНС в Івано-Франківській області матеріальних 

цінностей 

25.  Д.25. Про передачу на баланс Коломийського управління Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

26.  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

27.  Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

28.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

29.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

30.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

31.  Про поділ земельної ділянки в місті Коломия на вулиці Володимира Гнатюка, 38/2 

32.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

33.  Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

35.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

36.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в селі 

Шепарівці 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

38.  Про надання земельних ділянок у власність 

39.  Про надання земельних ділянок у власність 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

41.  Д.1. Про поновлення договору оренди землі 



42.  Д.2. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

43.  Д.4. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

44.  Д.5. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

45.  Д.6. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

46.  Д.7. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 

47.  Д.8. Про надання в оренду земельних ділянок 

48.  Д.9. Про землекористування на площі Привокзальна, 14 

49.  Д.10. Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 8 

50.  Д.11. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

51.  Д.12. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

52.  Д.13. Про надання земельних ділянок в оренду 

53.  Д.14. Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 9-а 

54.  Д.15. Про землекористування у селі Воскресинці 

55.  Д.16. Про поновлення договору оренди землі 

56.  Д.17. Про зміну землекористування на вулиці Дмитра Яворницького, 5 

57.  Д.18. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

58.  Д.19. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

59.  Д.20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка 

60.  Д.22. Про надання земельної ділянки в оренду 

61.  Д.23. Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 13 

62.  Д.24. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

63.  Д.25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

64.  Д.26. Про поділ земельної ділянки 

65.  Д.27. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

66.  Д.28. Про надання земельної ділянки в оренду 

67.  Д.29. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

68.  Д.30. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Товмачик 

69.  Д.31. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

70.  Д.32. Про надання земельних ділянок у власність 

71.  Д.33. Про надання земельної ділянки у власність 

72.  Д.34. Про надання земельної ділянки у власність 

73.  Д.35. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

74.  Д.36. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

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

76.  Д.38. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За надання слова Надії Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Надія Бордун, мати Любомира Бордуна, загиблого захисника 

України, депутата 8 демократичного скликання Коломийської міської ради 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2408-39/2022 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Коломийської міської ради у 2022 році» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за –30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2409-39/2022 додається 

 

3. 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 –30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2410-39/2022 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території в селі Корнич по вул. Миколи Лисенка, 2 

(в межах земельної ділянки 2623282801:02:009:0166) Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, начальник управління містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2411-39/2022 додається 

 

 

ділянка) 

77.  Д.39. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

78.  Д.40. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 



5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за –30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2112-39/2022 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2413-39/2022 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління соціальної 

політики Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, начальник управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2414-39/2022 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання пільг у 2023 році 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, начальник управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2415-39/2022 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки добровольчого 

формування Коломийської міської територіальної громади №1 на 2023-2025 роки 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2416-39/2022 додається 

 

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

взаємодії Коломийської міської ради та військової частини А0742 Повітряних Сил 

Збройних Сил України на 2022-2023 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2417-39/2022 додається 

 

11. 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 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2418-39/2022 зі змінами додається 



12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 

року № 1047-18/2021 «Про затвердження Програми «Надання послуги з 

перевезення людей «соціальне таксі» на 2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного ЦНРСП м. Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2419-39/2022 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради заборгованостей з орендної плати майна 

комунальної власності 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2420-39/2022 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського управління 

Державної казначейської служби  України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2421-39/2022 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей, витрат на ремонт транспортних засобів, виготовлення 

проектно-кошторисної документації, поточний ремонт, технічний нагляд 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2422-39/2022 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки матеріальних 

цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2423-39/2022 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс ОСББ «Пекарська 8» матеріальних 

цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2424-39/2022 додається 



18. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийської ДПІ ГУ ДПС в Івано-

Франківській області матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2425-39/2022 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А0742 

матеріальних цінностей, витрат на виготовлення кошторисної документації, 

поточний ремонт, електромонтажні роботи, технічний нагляд, послуги з 

благоустрою 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2426-39/2022 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А4267 

матеріальних цінностей, витрат на виготовлення кошторисної документації, 

поточний ремонт, технічний нагляд, електромонтажні роботи 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2427-39/2022 додається 

 

21. 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: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2428-39/2022 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на 

балансобладнання Starlink (Старлінк) у комплекті 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2429-39/2022 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на 

баланс ноутбук Lenovo V15 G2 ITL, сумки для ноутбука 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2430-39/2022 додається 



24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 5 ДПРЗ УДНС в Івано-Франківській 

області матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2431-39/2022 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського управління 

Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник - головний бухгалтер відділу обліку та 

звітності управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2432-39/2022 додається 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр з пропозицією оголосити перерву 10 хв 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 29 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

Земельні питання 

 

26. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2433-39/2022 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2434-39/2022 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2435-39/2022 додається 



29. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2436-39/2022 додається 
 

30. 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 №2437-39/2022 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в місті Коломия на вулиці 

Володимира Гнатюка, 38/2 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2438-39/2022 додається 

 

32. 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 №2439-39/2022 додається 

 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

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 

 

 

 



35. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

36. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в селі Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

38. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2440-39/2022 додається 
 

39. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

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 
 

41. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2441-39/2022 додається 



42. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2442-39/2022 додається 
 

43. 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 – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2443-39/2022 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2444-39/2022 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2445-39/2022 додається 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив, що наступні земельні питання приймаються не менше як 2/3 

голосів депутатів від загального складу ради 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2446-39/2022 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про землекористування на площі Привокзальна, 14 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2447-39/2022 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 8 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

50. 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 №2448-39/2022 додається 

 

51. 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 №2449-39/2022 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок в оренду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2450-39/2022 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 9-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2451-39/2022 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про землекористування у селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2452-39/2022 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2453-39/2022 додається 

 



56. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Дмитра 

Яворницького, 5 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2454-39/2022 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

58. 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 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2455-39/2022 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки в оренду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Алла Галайчук, депутат міської ради оголосила про конфлікт 

інтересів і про те, що участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

61. СЛУХАЛИ: Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 13 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2456-39/2022 додається 

 

62. 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 №2457-39/2022 додається 



63. 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 – 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

64. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2458-39/2022 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 – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2459-39/2022 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки в оренду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Алла Галайчук, депутат міської ради оголосила про конфлікт 

інтересів і про те, що участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2460-39/2022 додається 

 

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

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2461-39/2022 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив, що наступні земельні питання приймаються не менше як 2/3 

голосів депутатів від загального складу ради 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

69. 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 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський з пропозицією голосувати по пунктах 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу, за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

71. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

72. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



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

та 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 – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

76. 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 №2462-39/2022 додається 

 

77. 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 – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

78. 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 – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

79.СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 2 депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 39 сесії депутатами внесено 2 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 - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2463-39/2022-№2464-39/2022 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр з пропозицією повернутись до розгляду загального 

земельного питання №10 «Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Воскресинці» 



ВИСТУПИЛИ: Микола Андрійчук з пропозицією повернутись до розгляду 

додаткового земельного питання №31 «Про надання земельних ділянок у власність 

для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд у селі Саджавка» та голосувати за даний проект рішення по пунктах,       

№40 «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка» 

ВИСТУПИЛИ: Роман Крутко з пропозицією повернутись до розгляду додаткового 

земельного питання №30 «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в селі Товмачик» 

ВИСТУПИЛИ: Алла Галайчук з пропозицією повернутись до розгляду 

додаткового земельного питання №22 «Про надання земельної ділянки в оренду» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду загального земельного питання №10, 

додаткових земельних питань №22, №30, №31,№40 , за – 25 

ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

81. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки в оренду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2465-39/2022 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

83. 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 основу, за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



84. 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 – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 

 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття другого пленарного засідання 39 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                                   Вікторія БОЙКО 


