
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

07 червня  2022 р.                                                                                       10:30 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Галина Беля, Мирослава Воротняк, Світлана 

Голдищук, Євгеній Заграновський, Сергій Коцюр, Ігор Костюк, Мирослав 

Михайлюк, Олег Романюк, Віктор Фітьо, Сергій Федчук 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

32 сесії (2 пленарне засідання) Коломийської міської ради та 

продовження розгляду загальних питань 1 пленарного засідання 32 сесії  

Загальні питання 

1.  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» 

2.  Д.1. Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, голови Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації Світлани Онищук 

3.  Д.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020р. №16-

2/2020 

4.  Д.3. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

5.  Д.4. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А0742 

6.  Д.5. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А4267 

7.  Д.6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А4267 

8.  Д.7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей ФГ «ГРОС» 

9.  Д.8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей ПП «АТП АВТО 

ПЛЮС» 

10.  Д.9. Про передачу на баланс матеріальних цінностей управлінню 



земельних відносин та майнових ресурсів міської ради 

11.  Д.10. 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 

12.  Д.11. Про реорганізацію Коломийської музичної студії 

13.  Д.12. Про затвердження Положення про управління культури та 

туризму Коломийської міської ради у новій редакції 

14.  Д.13. Про включення в Перелік другого типу об’єкту, що перебуває у 

комунальній власності Коломийської міської територіальної громади 

для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

15.  Д.14. Про заходи з формуванням фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

16.  Д.15. Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-

експлуатаційній частині району комунального майна без проведення 

аукціону 

17.  Д.16. Про затвердження Положення про управління фінансів і 

внутрішнього аудиту Коломийської міської ради у новій редакції та 

затвердження скороченого найменування 

18.  Д.17. Про затвердження Положення про відділ ведення Державного 

реєстру виборців міської ради у новій редакції 

19.  Д.18. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. Молодіжна, 24, села Королівка, 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

20.  Д.19. Про передачу комунального майна 

Земельні питання 

21.  Д.1. Про здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель 

 

Порядок денний 
 

1. 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: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 32 сесії (2 

пленарне засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Світлани Онищук» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

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

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Беля, Сергій Федчук, Олег 

Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Мирослав Михайлюк, Ігор Костюк, 

Сергій Федчук, Галина Беля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

5. 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 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

6. 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 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

7. 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 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей ФГ «ГРОС»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 



9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей ПП «АТП АВТО ПЛЮС» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей управлінню земельних 

відносин та майнових ресурсів міської ради» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

11. 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 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про реорганізацію Коломийської музичної студії» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління культури та туризму 

Коломийської міської ради у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про включення в Перелік другого типу об’єкту, що перебуває у комунальній 

власності Коломийської міської територіальної громади для передачі майна в 

оренду без проведення аукціону» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 



15. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про заходи з формуванням фондів житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині 

району комунального майна без проведення аукціону» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Ігор Костюк, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління фінансів і внутрішнього аудиту 

Коломийської міської ради у новій редакції та затвердження скороченого 

найменування» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру 

виборців міської ради у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Молодіжна, 24, села Королівка, Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу комунального майна» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 



Земельні питання 

 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії (2 пленарне 

засідання) міської ради 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                            Світлана БЕЖУК 


