
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питання: 

«Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів 

будинків та споруд у Коломийській територіальній громаді». 

 
 

14 травня 2021 року                                                       Міська рада, зал засідань 

13:00 год. 

   

Головуючий: Сергій Проскурняк – заступник міського голови 

На громадських слуханнях присутні꞉ 11 осіб. 

У громадських слуханнях брали участь: начальники та працівники 

структурних підрозділів міської ради, жителі Коломийської міської 

територіальної громади. 

 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. «Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів 

будинків та споруд у Коломийській територіальній громаді». 

 

Головуючий: Сергій Проскурняк – заступник міського голови 

Запропонував встановити РЕГЛАМЕНТ слухань: 

для інформації по даному питанню – до 10 хвилин 

для виступів  – до 5 хвилин 

на запитання і відповіді – до 3 хвилин 

ПРИЙНЯТО 

 

 Головуючий: Сергій Проскурняк – заступник міського голови 

 Надав слово начальнику відділу архітектури та містобудування міської 

ради Андрію КОЛІСНИКУ 

 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Колісник повідомив, що порядок утримання, ремонту, 

реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд у Коломийській 

територіальній громаді пройшов висновок Антимонопольного комітету, 

отримав зауваження Державної регуляторної служби, а саме вони вказують на 

те, що Конституцією України та нормативно-правовими актами не передбачено 

повноваження міських рад щодо врегулювання питань пов’язаних із 

затвердженням ними порядків чи повноважень щодо утримання, ремонту, 

реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста. 

  Наголосив, що порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації 

фасадів будинків та споруд у Коломийській територіальній громаді визначає 

відповідальних осіб за утримання та ремонт фасадів будинків. 

 Наголосив, що необхідно розробляти паспорт фасаду - реєстраційний 

документ, яким фіксується архітектурне та колористичне вирішення (в тому 

числі при необхідності художнє освітлення усіх фасадів споруди) та 

погоджувати його з відділом архітектури та містобудування міської ради. 



 Заборонено без погодження з всіма власниками будівлі утеплення чи 

пофарбування фасадів окремих частин.  

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Проскурняк заступник міського голови щодо 

погодження з культурною спадщиною об’єктів, які несуть архітектурну 

цінність. 
 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Колісник начальнику відділу архітектури та 

містобудування міської ради. 

 Повідомив, що роботи по ремонту, реставрації, реабілітації, консервації 

фасаду пам'ятки національного значення здійснюються лише за наявності 

письмового дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони 

культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної 

документації. 

 Роботи по ремонту, консервації, реставрації, реабілітації фасаду пам'ятки 

місцевого значення здійснюються за наявності письмового дозволу управління 

культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації.  

 Науково-проектна документація на ремонт, реставрацію, реабілітацію, 

консервацію фасадів будівель, які є об'єктами культурної спадщини, 

розробляється відповідно до вимог Закону України "Про охорону культурної 

спадщини" і виконується спеціалізованою науково-проектною організацією.   

 

Головуючий: Сергій Проскурняк – заступник міського голови 

 Поставив на голосування проект рішення «Про порядок утримання, 

ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд у Коломийській 

територіальній громаді». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  
за – 11 

проти – 0 

утримались – 0  

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії міської ради затвердити проект рішення 

«Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків 

та споруд у Коломийській територіальній громаді». 

 

 

 

Заступник міського голови                                            Сергій ПРОСКУРНЯК 

 

Протокол вела: 

спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу  

міської ради                                                                           Христина БОГАК 


