
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

17 травня 2022 р.                                                                                       16:00 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Галина Беля, Леся Бєлявська, Тарас 

Боднарук, Віталій Гурник, Євгеній Заграновський, Сергій Коцюр, Сергій 

Федчук, Віктор Фітьо 

Запрошені: заступник міського голови Володимир Мельничук, заступник 

міського голови Роман Остяк, заступник міського голови Сергій Проскурняк, 

начальник управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради 

Любов Бурденюк, заступник начальника управління освіти міської ради Юлія 

Тимків 

Начальник Секретаріату ради: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

32 сесії засідання Коломийської міської ради 
Загальні питання 

1 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 1 квартал 2022 року 

2 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на 2022 рік 

3 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 

4 Про надання згоди комісії з реорганізації Коломийської центральної районної 

аптеки №31 шляхом перетворення в комунальне підприємство “Коломийська 

центральна районна аптека № 31” Коломийської міської ради на списання основних 

засобів 

5 Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» у 

новій редакції 

6 Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ «Коломийське АТП» 

7 Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ «Коломийське АТП» 

8 Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні 

цінності (обладнання) 

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

10 Про прийняття у власність Коломийської міської територіальної громади в особі 



Коломийської міської ради нежитлового приміщення амбулаторії в с. Корнич 

11 Про затвердження Положення про порядок ведення електронного реєстру дітей для 

зарахування до закладів дошкільної освіти Коломийської міської ради 

12 Про утворення опорних закладів освіти 

13 Про реорганізацію Шепарівцівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Лісовичок», Раківчицького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» 

14 Про створення Центру позашкільної освіти 

15 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» 

16 Д.1. 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 

Земельні питання 

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

інвентаризації земель 

18 Д.2 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та надання земельних ділянок в оренду 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 1 квартал 2022 року 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2022 рік 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комісії з реорганізації Коломийської 

центральної районної аптеки №31 шляхом перетворення в комунальне 

підприємство “Коломийська центральна районна аптека № 31” Коломийської 

міської ради на списання основних засобів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 



5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» у новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ 

«Коломийське АТП» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей ТДВ 

«Коломийське АТП» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на 

баланс матеріальні цінності (обладнання) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

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

першого типу 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про прийняття у власність Коломийської міської 

територіальної громади в особі Коломийської міської ради нежитлового 

приміщення амбулаторії в с. Корнич 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок ведення 

електронного реєстру дітей для зарахування до закладів дошкільної освіти 

Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Юлія Тимків, Сергій Федчук, Сергій 

Коцюр, Віталій Гурник, Віктор Фітьо, Андрій Божик, Роман Остяк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 



12. СЛУХАЛИ: Про утворення опорних закладів освіти 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Юлія Тимків, Сергій Федчук, Сергій 

Коцюр, Євгеній Заграновський, Віктор Фітьо, Володимир Мельничук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Шепарівцівського закладу дошкільної 

освіти (дитячий садок) «Лісовичок», Раківчицького закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дзвіночок» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Юлія Тимків, Віталій Гурник, 

Володимир Мельничук, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про створення Центру позашкільної освіти 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Юлія Тимків, Сергій Федчук, 

Володимир Мельничук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

15. 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 32 сесії. 

Погоджено. 

 

16. 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: Світлана Бежук, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

Земельні питання 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Сергій Коцюр, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

 



18. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та надання земельних ділянок в оренду» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 32 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник Секретаріату ради                                                 Світлана БЕЖУК 


