
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

17 січня 2023 р.                                                                                            16:00 год. 
 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Галина Беля, Леся Бєлявська, Тарас Боднарук, Віктор 

Будзінський, Тарас Гнатишин, Іван Данилишин, Євгеній Заграновський, Ігор 

Костюк, Сергій Коцюр, Віталія Лукавська, Сергій Проскурняк, Сергій Федчук 

Запрошені: начальник управління земельних відносин та майнових ресурсів 

міської ради Любов Бурденюк 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

40 сесії засідання Коломийської міської ради 

Загальні питання 

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 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 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» 

13 Д.9. Про затвердження програми «Надання підтримки внутрішньо 

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

воєнного стану на 2023 рік» 

14 Д.10. Про передачу основних засобів і матеріальних цінностей 

15 Д.11. 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 

16 Д.12. 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 

17 Д.13. Про безоплатну передачу на баланс 5-го Державного пожежно-

рятувального загону Головного управління Державної Служби України 

з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області 

Земельні питання 

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 
 

Порядок денний 
 

Загальні питання 
 

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 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди комунального майна від 

01.08.2022 р. №3 за згодою сторін 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди комунального майна від 

01.08.2022 р. №9/2022 за згодою сторін 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

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 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії зі змінами. 

Погоджено. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження структури та штатної чисельності комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження переліку об’єктів для тимчасового розміщення внутрішньо 

переміщених осіб» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 

2022-2025 роки» в новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Програми компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних 

будинків Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Євгеній Заграновський, Сергій Федчук, 

Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в 

Коломийській міській територіальній громаді на одну особу за четвертий 

квартал 2022 року» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Ігор Костюк, Галина 

Беля 

ВИРІШИЛИ: проект рішення не вносити до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження програми «Надання підтримки внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 

рік»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу основних засобів і матеріальних цінностей» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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: Богдан Станіславський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про безоплатну передачу на баланс 5-го Державного пожежно-рятувального 

загону Головного управління Державної Служби України з надзвичайних 

ситуацій в Івано-Франківській області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

Земельні питання 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Богдан Станіславський, Галина Беля, Сергій 

Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд у селі Саджавка 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 40 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


