
Протокол 

Сорок друга сесії 

(1 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

16.02.2023 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: 35 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Володимир Григорук, Роман Маліновський, Віктор Фітьо. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 35 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 
1.  Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

2.  Про передачу з балансу медикаментів 

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

території в селі Товмачик по вул. Привокзальна (в межах земельних ділянок ДУ 

«Коломийська виправна колонія №41») Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

4.  Про внесення змін до грошової норми витрат на забезпечення компенсаційними 

виплатами на харчування учасників спортивних заходів 

5.  Про затвердження Положення про управління спорту Коломийської міської ради в новій 

редакції 

6.  Про затвердження Положення про управління земельних відносин та майнових ресурсів 

Коломийської міської ради в новій редакції 

7.  Про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності за адресою: місто Коломия, бульвар Лесі Українки, 43а, від 19.05.2021 р. 

№4/2021 за згодою сторін 

8.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

9.  Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради в новій 

редакції 

10.  Про внесення змін до "Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки", затвердженої 

рішенням міської ради від 25.03.2021 р. №425-11/2021 

11.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1381-22/2021 "Про 

затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради 

та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 



роки" в новій редакції" 

12.  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 

13.  Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за 2022 рік (09530000000) 

14.  Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 2022 рік 

(0953000000) код бюджету 

15.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік 

(09530000000) код бюджету 

16.  Про утворення комісії для приймання-передачі окремого індивідуально визначеного 

майна у власність Коломийської міської територіальної громади 

17.  Про затвердження Порядку видачі довідки про склад зареєстрованих у житловому 

приміщенні /будинку осіб 

18.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

19.  Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020р. №16-2/2020 «Про утворення 

виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу» 

20.  Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12-а 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

22.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

23.  Про поділ земельної ділянки у місті Коломия на вулиці Гетьманська, 9 

24.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

25.  Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 29.12.2022р. № 2437-

39/2022 

26.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

27.  Про землекористування у місті Коломия на вулиці Січових Стрільців, 41Е 

28.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

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

30.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра Русина, 4 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

32.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 

33.  Про надання земельних ділянок в постійне користування 

34.  Про землекористування на вулиці Семена Гулака-Артемовського, 49 

35.  Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

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

ділянки 

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

ділянки 

38.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

39.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

40.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

ділянки 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

43.  Про землекористування у місті Коломиї на вулиці Українська, 33-б 



44.  Про землекористування у місті Коломиї на вулиці Українська, 33-б 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 11 додаткових 

загальних питань: 

‒ Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку першого типу; 

‒ Про надання згоди на зняття з балансу управління земельних відносин 

та майнових ресурсів Коломийської міської ради житлових приміщень; 

‒ Про затвердження складу постійно діючої Комісії із встановлення 

факту отруєння бджіл; 

‒ Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при 

визначенні вартості будівництва об'єктів, на 2023 рік; 

‒ Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

‒ Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2022р. №2228-

37/2022 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Коломияводоканал» на 2023 рік; 

‒ Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції; 

‒ Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Коломиятеплосервіс» на 2023 рік; 

‒ Про затвердження Статуту комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” у новій редакції; 

‒ Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Полігон Екологія» на 2023 рік у новій редакції; 

‒ Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

підприємства «Коломийська міська ритуальна служба» на 2023 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 2 звернення 

міської ради та розгялнути їх першими у порядку денному: 

‒ Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і голови 

Верховної Ради України Руслана Стефанчука; 

‒ Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра 

освіти та науки України Сергія Шкарлета. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути першими 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Також ми погодили розглянути загальне питання №15 «Про уточнення 

бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік (09530000000) 

код бюджету» після додаткових загальних питань. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: розглянути після додаткових загальних питань 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

 

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

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і голови Верховної Ради України Руслана 

Стефанчука 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра освіти та науки України Сергія 

Шкарлета 

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

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

4.  Про передачу з балансу медикаментів 

5.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план території в 

селі Товмачик по вул. Привокзальна (в межах земельних ділянок ДУ «Коломийська виправна 

колонія №41») Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

6.  Про внесення змін до грошової норми витрат на забезпечення компенсаційними виплатами на 

харчування учасників спортивних заходів 

7.  Про затвердження Положення про управління спорту Коломийської міської ради в новій 

редакції 

8.  Про затвердження Положення про управління земельних відносин та майнових ресурсів 

Коломийської міської ради в новій редакції 

9.  Про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

за адресою: місто Коломия, бульвар Лесі Українки, 43а, від 19.05.2021 р. №4/2021 за згодою 

сторін 

10.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

11.  Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради в новій 

редакції 

12.  Про внесення змін до "Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 25.03.2021 р. №425-11/2021 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1381-22/2021 "Про 

затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки" 

в новій редакції" 

14.  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.  Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської територіальної 

громади за 2022 рік (09530000000) 

16.  Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 2022 рік 

(0953000000) код бюджету 

17.  Про утворення комісії для приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна у 

власність Коломийської міської територіальної громади 

18.  Про затвердження Порядку видачі довідки про склад зареєстрованих у житловому 

приміщенні /будинку осіб 

19.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

20.  Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020р. №16-2/2020 «Про утворення 

виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу» 

21.  Д.1. Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку першого типу 

22.  Д.2. Про надання згоди на зняття з балансу управління земельних відносин та майнових 



ресурсів Коломийської міської ради житлових приміщень 

23.  Д.3. Про затвердження складу постійно діючої Комісії із встановлення факту отруєння бджіл 

24.  Д.4. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при визначенні вартості 

будівництва об'єктів, на 2023 рік 

25.  Д.5. Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» 

26.  Д.6. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2022р. №2228-37/2022 «Про 

затвердження фінансового плану комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2023 

рік 

27.  Д.7. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій 

редакції 

28.  Д.8. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» 

на 2023 рік 

29.  Д.9. Про затвердження Статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у новій 

редакції 

30.  Д.10. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Полігон Екологія» 

на 2023 рік у новій редакції 

31.  Д.11. Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства 

«Коломийська міська ритуальна служба» на 2023 рік 

32.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік 

(09530000000) код бюджету 

33.  Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12-а 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

35.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

36.  Про поділ земельної ділянки у місті Коломия на вулиці Гетьманська, 9 

37.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

38.  Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 29.12.2022р. № 2437-

39/2022 

39.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

40.  Про землекористування у місті Коломия на вулиці Січових Стрільців, 41Е 

41.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

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

43.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра Русина, 4 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

45.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 

46.  Про надання земельних ділянок в постійне користування 

47.  Про землекористування на вулиці Семена Гулака-Артемовського, 49 

48.  Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

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

ділянки 

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

ділянки 

51.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

52.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

53.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

ділянки 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Наталії Сандецькій, за - 30 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Наталія Сандецька, кореспондент порталу новин «Інформатор 

Коломия» 

 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Леся Бєлявська, Роман Дячук 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒ Олександр Чемерис щодо переведення земельної ділянки по вул. 

Аркаса до категорії земель рекреаційного призначення; 

‒ Максим Мензатюк щодо демонтажу дорожнього знаку по вул. 

Винниченка; 

‒ Максим Мензатюк щодо врегулювання дорожнього руху по вул. 

Винниченка; 

‒ Максим Мензатюк щодо суми надходжень зі сплати паркомісць для 

служб таксі; 

‒ Андрій Куничак щодо внесення змін до програми та придбання для 77 

окремого батальйону (в/ч А7153) 102 окремої бригади територіальної оборони РУ 

Сил територіальної оборони «Захід» квадрокоптерів, монокулярів нічного бачення, 

портативних зарядних станцій та тепловізорів; 

‒ Андрій Куничак щодо внесення змін до Програми «Посилення 

соціального захисту населення на 2022-2025 роки» для виділення одноразової 

грошової допомоги громадянам, які брали або беруть участь у бойових діях з 20 

лютого 2014 року; 

‒ Леся Бєлявська щодо припинення протиправної діяльності ПТВФ 

«СТАРТ ПЛЮС»; 

‒ Леся Бєлявська щодо вуличного освітлення по вул. Братів Микитюків; 

‒ Алла Галайчук щодо ремонту дорожнього покриття міжбудинкового 

проїзду та прибудинкового заїзду до буд. №4А, по вул. Палія; 

‒ Алла Галайчук щодо проведення робіт із благоустрою біля буд. №4Б, 

по вул. Палія; 

‒ Тарас Гнатишин щодо встановлення пішохідного переходу на 

перехресті вулиць Пилипа Орлика та Винниченка. 

 

 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

56.  Про землекористування у місті Коломиї на вулиці Українська, 33-б 

57.  Про землекористування у місті Коломиї на вулиці Українська, 33-б 



Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і 

голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2500-42/2023 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і 

міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета 

ДОПОВІДАЧ: Мирослава Воротняк, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2501-42/2023 додається 
 

3. 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 – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2502-42/2023 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу з балансу медикаментів 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня КМР Івано-Франківської області»» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2503-42/2023 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території в селі Товмачик по вул. Привокзальна (в 

межах земельних ділянок ДУ «Коломийська виправна колонія №41») 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, начальник управління містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2504-42/2023 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до грошової норми витрат на забезпечення 

компенсаційними виплатами на харчування учасників спортивних заходів 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник управління спорту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2505-42/2023 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління спорту 

Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник управління спорту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2506-42/2023 додається 

 



8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління земельних 

відносин та майнових ресурсів  Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2507-42/2023 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності за адресою: місто Коломия, бульвар Лесі 

Українки, 43а, від 19.05.2021 р. №4/2021 за згодою сторін 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2508-42/2023 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Мар’яна Андрушко, в.о. начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2509-42/2023 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління освіти 

Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Мар’яна Андрушко, в.о. начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2510-42/2023 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до "Комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 

2021-2025 роки", затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021 р. №425-

11/2021 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2511-42/2023додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. 

№1381-22/2021 "Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області на 2021-2023 роки" в новій редакції" 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2512-42/2023 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: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2513-42/2023 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду бюджету 

Коломийської міської територіальної громади за 2022 рік (09530000000) 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2514-42/2023 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за 2022 рік (0953000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2515-42/2023 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про утворення комісії для приймання-передачі окремого 

індивідуально визначеного майна у власність Коломийської міської територіальної 

громади 

ДОПОВІДАЧ: Вікторія Виноградова, начальник управління «ЦНАП» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку видачі довідки про склад 

зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб 

ДОПОВІДАЧ: : Вікторія Виноградова, начальник управління «ЦНАП» міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Алла Галайчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2516-42/2023 зі змінами додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Зоряна Михалушко, директор комунальної установи 

«Централізована бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної 

громади» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2517-42/2023 додається 
 



20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  міської ради від 11.12.2020р. 

№16-2/2020 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження 

його складу» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2518-42/2023 зі змінами додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку 

першого типу 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2519-42/2023 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на зняття з балансу управління земельних 

відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради житлових приміщень 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2520-42/2023 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу постійно діючої Комісії із 

встановлення факту отруєння бджіл 

ДОПОВІДАЧ: Інна Ткачук, начальник управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2521-42/2023 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при 

визначенні вартості будівництва об'єктів, на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2522-42/2023 додається 

 

25. 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 – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2523-42/2023додається 

 

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

№2228-37/2022 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Коломияводоканал» на 2023 рік 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2524-42/2023 додається 

 



27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2525-42/2023 додається 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Коломиятеплосервіс» на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Федір Чучман, в.о директора комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2526-42/2023 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Федір Чучман, в.о директора комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2527-42/2023 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Полігон Екологія» на 2023 рік у новій редакції 

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

«Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2528-42/2023 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

підприємства «Коломийська міська ритуальна служба» на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Роман Гушулей, директор комунального підприємства «Коломийська 

міська ритуальна служба» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2529-42/2023 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2023 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Андрій Куничак, Віталій Гурник 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2530-42/2023 зі змінами додається 
 

Земельні питання 
 

33. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 

12-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2531-42/2023 додається 



34. 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2532-42/2023 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2533-42/2023 зі змінами додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки у місті Коломия на вулиці 

Гетьманська, 9 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2534-42/2023 додається 

 

37. 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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2535-42/2023 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської 

ради від 29.12.2022р. № 2437-39/2022 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2536-42/2023 додається 

 

39. 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 

 

40. СЛУХАЛИ: Про землекористування у місті Коломия на вулиці Січових 

Стрільців, 41Е 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

42. 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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2537-42/2023 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра Русина, 4 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

44. 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 – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2538-42/2023 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок в постійне користування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2539-42/2023 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Семена Гулака-

Артемовського, 49 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2540-42/2023 додається 

 

 



48. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2541-42/2023 додається 

 

49. 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 – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

50. 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 – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2542-42/2023 додається 

 

51. 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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2543-42/2023 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

53. 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 №2544-42/2023 додається 

 

54. 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 – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2545-42/2023 додається 

 

 



55. 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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2546-42/2023 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про землекористування у місті Коломиї на вулиці 

Українська, 33-б 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

57. СЛУХАЛИ: Про землекористування у місті Коломиї на вулиці 

Українська, 33-б 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2547-42/2023 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Галина Беля 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про завершення 1 пленарного засідання 42 сесії. 

 

Про дату та час другого пленарного засідання 32 сесії міської ради буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                        Іванна ГОЛИНСЬКА 


