
Протокол 

Сорокової сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

19.01.2023 року                                                                                                 м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради 

Відсутні: Володимир Григорук, Ігор Ільчишин, Ігор Костюк, Андрій 

Куничак, Роман Маліновський, Ростислав Петруняк, Олег Романюк, Віктор Фітьо, 

Олександр Чемерис 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 29 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 
1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2022 р. №2407-39/2022 «Про бюджет 

Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (0953000000) код бюджету 

2.  Про припинення договору оренди комунального майна від 01.08.2022 р. №3 за згодою 

сторін 

3.  Про припинення договору оренди комунального майна  від 01.08.2022 р. №9/2022 за 

згодою сторін 

4.  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 

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

будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

будинку, господарських будівель і споруд 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 13 додаткових 

загальних питань: 

1. Про затвердження структури та штатної чисельності комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги»; 

2. Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 

2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2022р. №1853-

28/2022; 



3. Про затвердження переліку об’єктів для тимчасового розміщення 

внутрішньо переміщених осіб; 

4. Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення 

на 2022-2025 роки» в новій редакції; 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021р. №434-11/2021 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 08.10.2020 р. № 4980-69/2020 «Про 

затвердження програми охорони навколишнього природного середовища 

Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»; 

6. Про затвердження Програми компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб багатоквартирних будинків 

Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік; 

7. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла 

в Коломийській міській територіальній громаді на одну особу за четвертий квартал 

2022 року; 

8. Про затвердження програми «Надання підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 

2023 рік»; 

9. Про передачу основних засобів і матеріальних цінностей; 

10. 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; 

11. Про внесення змін до програми "Фінансового забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Державної установи "Коломийська виправна колонія 

(№41)" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2022р. 

№1885-28/2022; 

12. Про безоплатну передачу на баланс 5-го Державного пожежно-

рятувального загону Головного управління Державної Служби України з 

надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області; 

13. Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради №2317-38/2022 

від 07.12.2022 року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами 

 

Порядок денний 
 

1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2022 р. №2407-39/2022 «Про бюджет 

Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (0953000000) код бюджету 

2.  Про припинення договору оренди комунального майна від 01.08.2022 р. №3 за згодою сторін 

3.  Про припинення договору оренди комунального майна  від 01.08.2022 р. №9/2022 за згодою 

сторін 

4.  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 

5.  Д.1. Про затвердження структури та штатної чисельності комунального некомерційного 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 Світлана Голдищук щодо ремонту дорожнього покриття по                

вул. Приміській та вул. Коломийській; 

 Світлана Голдищук щодо ремонту дорожнього покриття по               

вул. Королівській; 

 Леся Бєлявська щодо створення комісії для складання актів обстеження 

житлового приміщення; 

 Сергій Коцюр щодо освітлення вулиць та ремонту дорожнього 

покриття урочища «Левада» в с. Воскресинці; 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги 

6.  Д.2. Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2022р. №1853-28/2022 

7.  Д.3. Про затвердження переліку об’єктів для тимчасового розміщення внутрішньо 

переміщених осіб 

8.  Д.4. Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 

роки» в новій редакції 

9.  Д.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021р. №434-11/2021 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 08.10.2020 р. № 4980-69/2020 «Про затвердження програми 

охорони навколишнього природного середовища Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

10.  Д.6. Про затвердження Програми компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для 

забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Коломийської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

11.  Д.7. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в 

Коломийській міській територіальній громаді на одну особу за четвертий квартал 2022 року 

12.  Д.8. Про затвердження програми «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік» 

13.  Д.9. Про передачу основних засобів і матеріальних цінностей 

14.  Д.10. 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 

15.  Д.11. Про внесення змін до програми "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської 

міської ради та Державної установи "Коломийська виправна колонія (№41)" на 2022-2024 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2022р. №1885-28/2022 

16.  Д.12. Про безоплатну передачу на баланс 5-го Державного пожежно-рятувального загону 

Головного управління Державної Служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-

Франківській області 

17.  Д.13. Про доповнення до рішення міської ради від 07.12.2022 р. №2317-38/2022 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» 

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

будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

будинку, господарських будівель і споруд 



 Сергій Коцюр щодо передбачення у бюджеті Коломийської міської 

територіальної громади на 2 квартал 2023 року коштів на обслуговування 

футбольних полів із штучним покриттям; 

 Галина Беля щодо встановлення спортивного майданчика по             

вул. І. Богуна, №42; 

 Галина Беля щодо встановлення спортивного майданчика по                   

вул. В. Стефаника, №2а; 

 Роман Крутко щодо проведення робіт із благоустрою на території 

джерела «Цілюща криничка» по вул. Мамутова біля храму Товмачицької ікони 

Пресвятої Богородиці у с. Товмачик; 

 Алла Галайчук щодо ремонту тротуару біля будинку №26 по                  

вул. С. Петлюри 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2022 р. 

№2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 

2023 рік» (0953000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів та внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2466-40/2023 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди комунального майна від 

01.08.2022 р. №3 за згодою сторін 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2467-40/2023 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди комунального майна  від 

01.08.2022 р. №9/2022 за згодою сторін 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2468-40/2023 додається 

 

4. 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: Тетяна Гінчицька, в.о. начальника відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2469-40/2023 зі змінами додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та штатної чисельності 

комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 



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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2470-40/2023 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної Програми 

«Здоров’я громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

24.02.2022р. №1853-28/2022 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2471-40/2023 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів для тимчасового 

розміщення внутрішньо переміщених осіб 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2472-40/2023 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту 

населення на 2022-2025 роки» в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Яворський, заступник начальника управління соціальної 

політики міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради, Сергій 

Федчук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2473-40/2023 зі змінами додається 
 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, Галина Беля, Олег Дячук, Віталій Гурник, Сергій 

Федчук депутати міської ради щодо погодження депутатами актів обстеження 

житлового приміщення, актів про проживання/не проживання особи за місцем 

реєстрації 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Яворський 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Доручив заступнику міського голови Ігорю Івахнюку та начальнику 

юридичного відділу міської ради Любов Сончак, вивчити дане питання та надати 

інформацію для розгляду на черговому пленарному засіданні міської ради 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021р. 

№434-11/2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.10.2020 р. № 

4980-69/2020 «Про затвердження програми охорони навколишнього природного 

середовища Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2474-40/2023 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб багатоквартирних будинків 

Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік 



ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Алла Галайчук, Віталій Гурник, Роман Дячук, 

Микола Бакай, Сергій Федчук депутати міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2475-40/2023 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

(оренди) житла в Коломийській міській територіальній громаді на одну особу за 

четвертий квартал 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2476-40/2023 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Надання підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 

2023 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2477-40/2023 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів і матеріальних цінностей 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2478-40/2023 додається 
 

14. 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: Тетяна Гінчицька, в.о. начальника відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2479-40/2023 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Фінансового забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та Державної установи "Коломийська 

виправна колонія (№41)" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 24.02.2022р. №1885-28/2022 

ДОПОВІДАЧ: Тетяна Гінчицька, в.о. начальника відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2480-40/2023 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу на баланс 5-го Державного 

пожежно-рятувального загону Головного управління Державної Служби України з 

надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області 

ДОПОВІДАЧ: Тетяна Гінчицька, в.о. начальника відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2481-40/2023 зі змінами додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради 

№2317-38/2022 від 07.12.2022 року «Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Інна Ткачук, начальник управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2482-40/2023 зі змінами додається 

 

Земельні питання 

 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

19. 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 – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2483-40/2023 додається 

 

20. 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 

ВИСТУПИЛИ: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2484-40/2023 додається 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про завершення 1 пленарного засідання 40 сесії. 

Повідомив, що друге пленарне засідання відбудеться 26 січня 2023 року. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                             Вікторія БОЙКО 


