
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

05 травня 2022 р.                                                                                       10:30 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Віктор Будзінський, Галина Беля, Євгеній 

Заграновський, Сергій Коцюр, Мирослав Михайлюк, Олег Романюк, Світлана 

Голдищук, Віктор Фітьо 

Начальник Секретаріату ради: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

31 сесії (2 пленарне засідання) Коломийської міської ради та 

продовження розгляду загальних питань 1 пленарного засідання 31 сесії  
Загальні питання 

1.  Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 

2.  Про зміну назви комунальної установи «Централізована бухгалтерія бюджетних 

установ Коломийської територіальної громади» та затвердження її статуту в 

новій редакції 

3.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території з внесенням змін в схему зонування міста Коломия для 

будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з торгово-офісними 

приміщеннями по вул. Івана Новодворського, 15А в місті Коломия, 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

4.  Д.1. Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської  

територіальної громади на 2020-2023 роки за 2021 рік 

5.  Д.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1854-28/2022 

«Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на списання основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів» 

6.  Д.3. Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції 

7.  Д.4. Про передачу продуктів харчування 

8.  Д.5. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №1 імені В.Стефаника Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

9.  Д.6. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

10.  Д.7. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 



Коломийського ліцею №3 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

11.  Д.8. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

12.  Д.9. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

13.  Д.10. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області 

14.  Д.11. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №8 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

15.  Д.12. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

16.  Д.13. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею імені М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

17.  Д.14. Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської 

ради в новій редакції 

18.  Д.15. Про затвердження положення про управління містобудування 

Коломийської міської ради у новій редакції 

19.  Д.16. Про внесення змін до переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, 

що необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або необхідної для 

виконання своїх функцій потреби Коломийської міської ради 

20.  Д.17. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” у новій редакції 

21.  Д.18. Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 

Коломийській міській раді 

22.  Д.19. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742 

23.  Д.20. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

24.  Д.21. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153 

25.  Д.22. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Управлінню Служби 

безпеки України в Івано-Франківській області 

26.  Д.23. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському 

районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки 

Земельні питання 

27. Д.1.Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зміну назви комунальної установи «Централізована 

бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної громади» та 

затвердження її статуту в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в схему зонування 

міста Коломия для будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з 

торгово-офісними приміщеннями по вул. Івана Новодворського, 15А в місті 

Коломия, Коломийської міської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської  

територіальної громади на 2020-2023 роки за 2021 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1854-28/2022 

«Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на списання основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу продуктів харчування» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 



8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №1 імені В.Стефаника Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №3 Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

 

 



13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №8 Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №9 Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею імені М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської 

ради в новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження положення про управління містобудування Коломийської 

міської ради у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або необхідної для 

виконання своїх функцій потреби Коломийської міської ради» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” 

у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Євгеній Заграновський, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 
 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 

Коломийській міській раді» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 
 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 



25. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей Управлінню Служби безпеки 

України в Івано-Франківській області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському районному 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

Земельні питання 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 31 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник Секретаріату ради                                                 Світлана БЕЖУК 


