
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

25 липня 2022 р.                                                                                       16:00 год. 
 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Андрій Куничак, Тарас Боднарук, 

Світлана Голдищук, Сергій Коцюр, Максим Мензатюк, Олег Романюк, Сергій 

Федчук 

Запрошені: заступник міського голови Роман Остяк, начальник управління 

комунального господарства міської ради Андрій Радовець, в.о. директора КП 

«Коломияводоканал» Славомир Зумер, начальник управління фінансів та 

внутрішнього аудиту міської ради Ольга Гавдуник, кандидат на посаду 

командира добровольчого формування Коломийської міської територіальної 

громади № 1 Василь Футулуйчук 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

34 сесії засідання Коломийської міської ради 

1.  Про план роботи міської ради на друге півріччя 2022 року 

2.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

3.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади 

на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

4.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2022 рік 

5.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території в селі Королівка (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623282701:01:001:0031), 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

6.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території в селі Шепарівці (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623288701020010254), Коломийської 

міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

7.  Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 



Коломийської територіальної громади за І півріччя 2022 року 

8.  Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. №1390-

22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1875-

28/2022 «Про реорганізацію Коломийського ліцею № 6 імені Героя 

України Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

10.  Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла в місті Коломия на одну особу за другий квартал 2022 року 

11.  Про уповноваження управління земельних відносин та майнових 

ресурсів міської ради здійснювати приватизацію житлового фонду 

12.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. №1763-

26/2022 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Коломийської територіальної громади, які підлягають приватизації у 

2022 році» 

13.  Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності Коломийської міської територіальної громади 

для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

14.  Про надання орендної знижки за договором оренди майна комунальної 

власності 

15.  Про надання згоди на включення об’єктів до Переліку першого типу 

16.  Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку другого типу 

17.  Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній 

частині району комунального майна без проведення аукціону 

18.  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 

19.  Д.2. Про визначення розпорядників коштів 

20.  Д.3. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс 

матеріальні цінності (карету швидкої допомоги) 

21.  Д.4. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А0742 

22.  Д.5. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

23.  Д.6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А7153 

24.  Д.7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському 

районному територіальному центру комплектування та соціальної 

підтримки 

25.  Д.8. Про передачу на баланс незавершених капітальних інвестицій 

комунальному підприємству «Коломиятеплосервіс» 

26.  Д.9. Про передачу на баланс незавершених капітальних інвестицій 

комунальному підприємству «Коломиятеплосервіс» 

27.  Д.10. Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради заборгованостей з орендної плати 



майна комунальної власності 

28.  Д.11. Про погодження кандидата на посаду командира добровольчого 

формування Коломийської міської територіальної громади № 1 

Футулуйчука Василя Миколайовича 

29.  Д.12. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 

30.  Д.13. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021р. № 

1419-22/2021 „Про погодження комунальному підприємству 

„Коломиятеплосервіс” вчинення значного господарського правочину” 

31.  Д.14. Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин 

міста Коломиї» та затвердження складу комісії з попереднього 

розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Коломиї» у новій редакції 

32.  Д.15. Про присвоєння про звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

33.  Д.16. Про визнання такими, що втратили чинність рішення міської 

ради 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на друге півріччя 2022 року 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Гавдуник, Андрій Куничак, Роман Остяк, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

4. 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 34 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території в селі Королівка (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623282701:01:001:0031), Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території в селі Шепарівці (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623288701020010254), Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Коломийської територіальної громади за І півріччя 2022 року 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. 

№1390-22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.02.2022р. №1875-28/2022 «Про реорганізацію Коломийського ліцею № 6 

імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості 

найму (оренди) житла в місті Коломия на одну особу за другий квартал 2022 

року 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про уповноваження управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради здійснювати приватизацію житлового фонду 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

 



12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.01.2022р. №1763-26/2022 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної 

власності Коломийської територіальної громади, які підлягають приватизації у 

2022 році» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що 

перебувають 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 34 сесії. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання орендної знижки за договором оренди майна 

комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Максим Мензатюк, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на включення об’єктів до Переліку 

першого типу 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

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

другого типу 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-

експлуатаційній частині району комунального майна без проведення аукціону 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

18. 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 34 сесії. 

Погоджено. 

 



19. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визначення розпорядників коштів» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні 

цінності (карету швидкої допомоги)» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

21. 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 34 сесії. 

Погоджено. 

 

22. 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 34 сесії. 

Погоджено. 

 

23. 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 34 сесії. 

Погоджено. 

 

24. 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, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: проект рішення не вносити до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс незавершених капітальних інвестицій комунальному 

підприємству «Коломиятеплосервіс»ї» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс незавершених капітальних інвестицій комунальному 

підприємству «Коломиятеплосервіс»» 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та майнових ресурсів 

міської ради заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про погодження кандидата на посаду командира добровольчого формування 

Коломийської міської територіальної громади № 1 Футулуйчука Василя 

Миколайовича» 

ВИСТУПИЛИ: Василь Футулуйчук, Богдан Станіславський, Андрій Куничак, 

Олег Романюк 

 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» 

у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Славомир Зумер, Богдан Станіславський, Сергій Федчук, 

Андрій Куничак, Олег Романюк, Андрій Радовець 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії та розглянути 

третім у порядку денному перед питанням «Про уточнення бюджету 

Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік (09530000000) код 

бюджету». 

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021р. № 1419-22/2021 

„Про погодження комунальному підприємству „Коломиятеплосервіс” вчинення 

значного господарського правочину”» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» та затвердження складу комісії з попереднього розгляду кандидатур 

на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Богдан Станіславський, Сергій Коцюр, Сергій 

Федчук, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

 



32. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про присвоєння про звання «Почесний громадянин міста Коломиї»» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визнання такими, що втратили чинність рішення міської ради» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 34 сесії. 

Погоджено. 
 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


