
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

06 лютого 2023 р.                                                                                         16:00 год. 
 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Микола Бакай, Галина Беля, Тарас Боднарук, Андрій 

Божик, Віктор Будзінський, Євгеній Заграновський, Сергій Коцюр, Віталія 

Лукавська, Максим Мензатюк, Сергій Проскурняк, Сергій Федчук 

Запрошені: заступник міського голови Роман Остяк, заступник міського голови 

Михайло Качанський, заступник міського голови Ігор Івахнюк, начальник 

управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради Любов 

Бурденюк, начальник управління фінансів і внутрішнього аудиту Ольга 

Гавдуник, начальник управління «ЦНАП» міської ради Вікторія Виноградова 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

пленарного засідання 42 сесії Коломийської міської ради 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. 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» 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

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 

 

Порядок денний 
 

Загальні питання 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та чисельності 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу з балансу медикаментів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

3. 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» 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до грошової норми витрат на 

забезпечення компенсаційними виплатами на харчування учасників спортивних 

заходів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління спорту 

Коломийської міської ради в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління земельних 

відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

7. 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 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління освіти 

Коломийської міської ради в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Михайло Качанський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

10. 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 

ВИСТУПИЛИ: Роман Остяк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 



11. 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" 

ВИСТУПИЛИ: Роман Остяк, Сергій Федчук, Євгеній Заграновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

12. 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 

ВИСТУПИЛИ: Роман Остяк, Сергій Федчук, Микола Бакай 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду бюджету 

Коломийської міської територіальної громади за 2022 рік (09530000000) 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Гавдуник 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за 2022 рік (0953000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Гавдуник 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2023 рік (09530000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Гавдуник, Андрій Радовець, Сергій Федчук, Сергій 

Коцюр, Максим Мензатюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

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

індивідуально визначеного майна у власність Коломийської міської 

територіальної громади 

ВИСТУПИЛИ: Вікторія Виноградова, Михайло Качанський, Максим Мензатюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку видачі довідки про склад 

зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб 

ВИСТУПИЛИ: Вікторія Виноградова, Михайло Качанський, Сергій Федчук, 

Роман Остяк, Євгеній Заграновський, Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 



18. СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Беля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 
 

19. 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» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Євгеній Заграновський, Галина Беля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 
 

Земельні питання 
 

20. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Майданського, 12-а 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 
 

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

Гетьманська, 9 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 
 

25. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

міської ради від 29.12.2022р. № 2437-39/2022 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 



26. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

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

Стрільців, 41Е 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

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

Мазепи, 124/2 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

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

4 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок в постійне користування 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 



34. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Семена Гулака-

Артемовського, 49 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 



42. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

43. СЛУХАЛИ: Про землекористування у місті Коломиї на вулиці 

Українська, 33-б 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

44. СЛУХАЛИ: Про землекористування у місті Коломиї на вулиці 

Українська, 33-б 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 42 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


