
Протокол 

Одинадцятої сесії 

       (1 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

25.03.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 34 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Андрій Божик, Ігор Ільчишин, Мирослав Михайлюк, Ростислав 

Петруняк 

Запрошені: владика Коломийської єпархії УГКЦ Василь Івасюк, директор БФ 

«Карітас» о. Сергій Триф’як 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 34 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Надав слово владиці Коломийської єпархії УГКЦ Василю Івасюку, який 

запропонував вшанувати хвилиною мовчання актора Коломийського драматичного 

театру ім. І. Озаркевича Зиновія Симчича 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за –35 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 

 
1 Про призначення директора комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

2 Про припинення діяльності Коломийської міської виборчої комісії Івано-

Франківської області шляхом ліквідації, як юридичної особи 

3 Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження 

4 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 

5 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Білейчука, 21 села Воскресинці Коломийської територіальної 

громади» 

6 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

Прутська, 44 села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

7 Про виконання програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Коломийської територіальної громади за 2020 рік 



8 Про втрату чинності окремих рішень міської ради щодо пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста Коломиї 

9 Про передачу продуктів харчування 

10 Про затвердження "Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки" 

11 Про затвердження програми "Профілактика правопорушень на період 2021-2024 

роки" 

12 Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військової частини А4267 на період 2021-2023 років " 

13 Про затвердження програми "Сприяння діяльності Коломийського міськрайонного 

відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Івано-Франківській області з 

метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на 

період 2021-2023 роки" 

14 Про утворення комісії щодо звільнення громадян від оплати за надання соціальних 

послуг 

15 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 121-4/2020 «Про 

затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на 2021 рік» 

16 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3190-39/2018 «Про 

затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 

роки» 

17 Про затвердження програми «Демонтаж рекламних засобів та тимчасових споруд» у 

Коломийській територіальній громаді на  2021-2023 роки 

18 Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги з перероблення твердих 

побутових відходів 

19 Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для засуджених 

до покарання у виді громадських робіт на 2021 рік 

20 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.10.2020р. №4980-69/2020 «Про 

затвердження програми охорони навколишнього природного середовища 

Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

21 Про звільнення комунального підприємства «Коломияводоканал» від сплати частини 

чистого прибутку (доходу) 

22 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» у 

новій редакції 

23 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4833-65/2020 

24 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4834-65/2020 

25 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

26 Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

на списання основних засобів 

27 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на 2021 рік та викладення його в новій редакції 

28 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР за 4 квартал 2020 року 

29 Про звільнення орендаря від орендної плати за користування комунальним майном 

30 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про 

Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської територіальної 

громади» 

31 Про Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній власності 

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення 



аукціону 

32 Про Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у комунальній власності 

Коломийської  територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні 

33 Про землекористування по  вулиці Григорія Тютюнника 

34 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

35 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

36 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

37 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

38 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

39 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

40 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки 

41 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

42 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

43 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

44 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

45 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

46 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

47 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

48 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

49 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

50 Про землекористування на вулиці Назарія Яремчука, 50 

51 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 

52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

53 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок 

54 Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

55 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

56 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 39-а 

57 Про надання земельної ділянки для  будівництва індивідуального гаража 

58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

59 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

60 Про зміну землекористування 

61 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

 



62 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

63 Про зміну землекористування 

64 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

65 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

66 Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

67 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

68 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

69 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Корнич 

70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Королівка 

71 Про проведення інвентаризації земель 

72 Про проведення інвентаризації земель 

73 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

74 Про землекористування на вулиці Святослава Гординського 

75 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 26 

76 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 28 

77 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 39 

78 Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

79 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 11 

80 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на площі Привокзальній, 14 

81 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 11 

82 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Аеропортна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 1 загальне питання: 

- №30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-

9/2021 «Про Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської 

територіальної громади» 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання земельне питання: 



- №3 «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, Богдан Станіславський, Андрій Куничак, 

Віктор Фітьо 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання земельне питання: 

- №50 «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Аеропортна» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є зміни та доповнення до порядку денного? 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський з пропозицією внести в порядок денний 1 

додаткове земельне питання “Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель” 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Віктор Фітьо, Богдан Станіславський, Богдан 

Мондрик, Євгеній Заграновський, Олег Романюк, Ігор Костюк, Сергій Коцюр 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 17 додаткових 

загальних питань: 

1. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету 

2. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 

3. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на списання флюрографічного комплексу 12 Ф 4 

4. Про внесення змін до програми ’’Удосконалення роботи Державної 

кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного 

забезпечення на період 2019-2022 років’’ затвердженої рішенням міської ради від 

24.10.2019 р. №4082-54/2019 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 122-4/2020 

"Про громадські ради сіл Коломийської територіальної громади" 

6. Про затвердження програми "Підтримка військовослужбовців військової 

служби за контрактом на період 2021-2023 років " 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №32-3/2020 

"Про затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та проведення 

призову громадян на строкову військову службу та на військову службу за 

контрактом на 2021-2025 роки" 



8. Про затвердження акту приймання-передачі об’єктів нерухомого майна, по 

вул. Родини Крушельницьких, 28, вул. Роксолани, 7 м. Коломия 

9. Про безоплатну передачу із власності Коломийської територіальної 

громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-

Франківської області будівель та матеріальних цінностей комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

10. Про встановлення пам’ятника Василеві Стефанику 

11.Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 

2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. №3232-

39/2018 

12. Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ групи   

13. Про затвердження Положення про відділ з питань охорони культурної 

спадщини Коломийської міської ради 

14. Про затвердження Положення про управління комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

15. Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 

власності Коломийської міської ради 

16. Про затвердження Положення про відділ з питань закупівель та 

економічного аналізу міської ради 

17. Про внесення змін до видів економічної діяльності комунального 

підприємства «Полігон Екологія» 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Богдан Станіславський, Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував внести у порядок денний 3 додаткові загальні питання: 

- Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України 

Дениса Шмигаля 

- Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Міністра охорони здоров’я Максима 

Степанова  

- Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова  

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував розглянути звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-

міністра України Дениса Шмигаля, звернення Коломийської міської ради до 

Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Міністра охорони 

здоров’я Максима Степанова та звернення Коломийської міської ради до 



Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова першими у порядку денному: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: розглянути звернення Коломийської міської ради першими у порядку 

денному 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є зміни та доповнення до порядку денного? 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський, депутат міської ради з пропозицією внести до 

порядку денного додаткове загальне питання «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020р. №118-4/2020 «Про погодження інвестиційної 

програми КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук, Олег Романюк, Віктор Будзінський, Сергій 

Федчук  

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Доручив заступнику міського голови Володимиру Григоруку та 

організаційному відділу міської ради привести у відповідність документи щодо 

інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки» та подати 

дану програму зі змінами на розгляд постійної комісії з питань бюджету, 

інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, а 

також направити депутатам міської ради для ознайомлення. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Роман Маліновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

 

Порядок денний 

 
1 Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля 

2 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра 

України Дениса Шмигаля, Міністра охорони здоров’я Максима Степанова 

3 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

4 Про призначення директора комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

5 Про припинення діяльності Коломийської міської виборчої комісії Івано-

Франківської області шляхом ліквідації, як юридичної особи 

6 Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження 

7 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 

 



8 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Білейчука, 21 села Воскресинці Коломийської територіальної 

громади» 

9 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

Прутська, 44 села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

10 Про виконання програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Коломийської територіальної громади за 2020 рік 

11 Про втрату чинності окремих рішень міської ради щодо пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста Коломиї 

12 Про передачу продуктів харчування 

13 Про затвердження "Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки" 

14 Про затвердження програми "Профілактика правопорушень на період 2021-2024 

роки" 

15 Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військової частини А4267 на період 2021-2023 років " 

16 Про затвердження програми "Сприяння діяльності Коломийського міськрайонного 

відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Івано-Франківській області з 

метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на 

період 2021-2023 роки" 

17 Про утворення комісії щодо звільнення громадян від оплати за надання соціальних 

послуг 

18 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 121-4/2020 «Про 

затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на 2021 рік» 

19 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3190-39/2018 «Про 

затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 

роки» 

20 Про затвердження програми «Демонтаж рекламних засобів та тимчасових споруд» у 

Коломийській територіальній громаді на  2021-2023 роки 

21 Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги з перероблення твердих 

побутових відходів 

22 Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для засуджених 

до покарання у виді громадських робіт на 2021 рік 

23 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.10.2020р. №4980-69/2020 «Про 

затвердження програми охорони навколишнього природного середовища 

Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

24 Про звільнення комунального підприємства «Коломияводоканал» від сплати частини 

чистого прибутку (доходу) 

25 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» у 

новій редакції 

26 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4833-65/2020 

27 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4834-65/2020 

28 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

29 Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

на списання основних засобів 

30 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на 2021 рік та викладення його в новій редакції 

 



31 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР за 4 квартал 2020 року 

32 Про звільнення орендаря від орендної плати за користування комунальним майном 

33 Про Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній власності 

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення 

аукціону 

34 Про Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у комунальній власності 

Коломийської  територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні 

35 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

36 Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

37 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» на списання флюрографічного комплексу 12 Ф 4 

38 Про внесення змін до програми ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-

виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 

2019-2022 років’’ затвердженої рішенням міської ради від 24.10.2019 р. №4082-

54/2019 

39 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 122-4/2020 "Про 

громадські ради сіл Коломийської територіальної громади" 

40 Про затвердження програми "Підтримка військовослужбовців військової служби за 

контрактом на період 2021-2023 років " 

41 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №32-3/2020 "Про 

затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та проведення призову 

громадян на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 

2021-2025 роки " 

42 Про затвердження акту приймання-передачі об’єктів нерухомого майна, по вул. 

Родини Крушельницьких, 28, вул. Роксолани, 7 м. Коломия 

43 Про безоплатну передачу із власності Коломийської територіальної громади у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області 

будівель та матеріальних цінностей комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» 

44 Про встановлення пам’ятника Василеві Стефанику 

45 Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. №3232-39/2018 

46 Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ групи   

47 Про затвердження Положення про відділ з питань охорони культурної спадщини 

Коломийської міської ради 

48 Про затвердження Положення про управління комунікації та інформаційних 

технологій міської ради 

49 Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної власності 

Коломийської міської ради 

50 Про затвердження Положення про відділ з питань закупівель та економічного аналізу 

міської ради 

51 Про внесення змін до видів економічної діяльності комунального підприємства 

«Полігон Екологія» 

52 Про землекористування по  вулиці Григорія Тютюнника 

53 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

 



54 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

55 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

56 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

57 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки 

59 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

60 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

61 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

62 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

63 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

64 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

65 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

66 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

67 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

68 Про землекористування на вулиці Назарія Яремчука, 50 

69 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 

70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

71 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок 

72 Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

73 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

74 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 39-а 

75 Про надання земельної ділянки для  будівництва індивідуального гаража 

76 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

77 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

78 Про зміну землекористування 

79 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

80 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

81 Про зміну землекористування 

82 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

83 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

84 Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

 



85 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

86 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

87 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Корнич 

88 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Королівка 

89 Про проведення інвентаризації земель 

90 Про проведення інвентаризації земель 

91 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

92 Про землекористування на вулиці Святослава Гординського 

93 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 26 

94 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 28 

95 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 39 

96 Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

97 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 11 

98 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на площі Привокзальній, 14 

99 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 11 

100 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, депутат міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів. 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

- Алла Галайчук щодо впорядкування меморіального скверу, який 

знаходиться на перетині вул. А. Чехова та вул. С. Петлюри; 

- Алла Галайчук щодо врегулювання сплати внесків на утримання 

комунального майна, яке знаходиться в управлінні ОСББ; 

 - Олег Дячук щодо включення в план робіт на ІІ та ІІІ квартали 2021 року 

ремонт вул. І. Огієнка; 

- Микола Андрійчук щодо проведення центральної каналізації та чистки 

дерев на вул. Сулятинського, вул. Я. Мудрого, вул. І. Франка, вул. Софіївської,  

вул. Героїв ОУН, вул. Каменярів, дорожнього освітлення по вул. Я. Мудрого,        

вул. Петрушевича, вул. Сулятинського, встановлення пішохідного переходу на 157 

км Об’їздної дороги м. Коломиї та благоустрою вул. І. Франка; 



- Мирослава Воротняк щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» З. Симчичу та нагородження переможців обласного конкурсу читців 

імені Т. Шевченка, керівника народного аматорського театру поезії “Орфей”; 

- Михайло Грицюк щодо відновлення водовідведення, ремонту дорожнього 

покриття та встановлення дитячого майданчика на вул. Петрушевича,                  

вул. Розумовського, вул. Вернадського та вул. Керамічної; 

- Євгеній Заграновський щодо придбання проектора з інтерактивною дошкою 

для школи с.Саджавка; 

- Ігор Костюк щодо заміни плити та ремонту дорожнього покриття по         

вул. Костомарова, вул. Федьковича та вул. Довбуша; 

- Вікторія Образцова щодо відновлення курсування автобуса по маршруту 

№5; 

- Вікторія Образцова щодо встановлення дорожніх знаків по                               

вул. Староміська та вул. Соборна; 

- Мирослав Гаєвий щодо забезпечення руху автобуса по маршруту №6-А по 

вул. Довбуша; 

- Мирослав Гаєвий щодо проведення урочистих заходів з нагоди 80-річчя від 

дня народження П. І. Терпелюка та 50-річчя заснування оркестру “Гуцулія”; 

- Тарас Гнатишин щодо проведення ремонтних робіт даху та відновлення 

роботи по суботах Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 7 по              

вул. Леонтовича, відновлення руху автобуса по маршруту №10 та встановлення 

обмежувачів швидкості по вул. Леонтовича; 

- Леся Бєлявська щодо відновлення дорожніх знаків по вул. Шкрібляка,                

вул. Карпатська, вул. Попадюка та вул. Атаманюка; 

- Сергій Федчук щодо включення в план робіт управління комунального 

господарства щебнювання вул. Лісова; 

- Володимир Василевський щодо придбання рентген апарата КНП 

"Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області"; 

- Володимир Василевський щодо встановлення автобусної зупинки на                

вул. Франка, 150; 

- Іван Данилишин щодо присвоєння Коломийській дитячо-юнацькій 

спортивній школі ім’я Івана Михайловича Лопачака; 

- Сергій Коцюр щодо виділення коштів на розроблення проекту та 

відновлення спортивного майданчика по вул. Костомарова, 1; 

- Сергій Коцюр щодо проведення ремонту доріг по вул. Чубинського,                 

вул. Шухевича та вул. Бандери в с.Вовкресинці. 

 

Порядок денний 

 1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-

міністра України Дениса Шмигаля 

ДОПОВІДАЧ: Роман Маліновський, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, Євгеній Заграновський, Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №413-11/2021 зі змінами додається 

 



 2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Міністра охорони здоров’я 

Максима Степанова 

ДОПОВІДАЧ: Галина Беля, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №414-11/2021 додається 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №415-11/2021 додається 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №416-11/2021 додається       
 

 5. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Коломийської міської виборчої 

комісії Івано-Франківської області шляхом ліквідації, як юридичної особи 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №417-11/2021 додається 

 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комплексну систему 

відеоспостереження 

ДОПОВІДАЧ: Тарас Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Віталій Гурник, Сергій Коцюр, Микола Бакай, 

Сергій Федчук, Роман Дячук, Володимир Григорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №418-11/2021 зі змінами додається 

 

 7. СЛУХАЛИ: 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 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, який запропонував внести зміни до п. 1.6 даного 

рішення  

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, який запропонував включити до складу комісії з 

попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин 



міста Коломиї» директора КВНЗ “Коломийський педагогічний коледж Івано-

Франківської обласної ради” В. Ковтуна  

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення за основу, за – 34 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію В. Фітьо, за – 26 

ВИРІШИЛИ: підтримали пропозицію В.Фітьо 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Федчук, Любомир Бордун, Роман Дячук, 

Віктор Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Л. Бордуна, за – 18 

ВИРІШИЛИ: не підтримали пропозицію Л. Бордуна 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, яка запропонувала включити до складу комісії з 

попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Коломиї» начальника управління культури У. Мандрусяк 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Л. Бєлявської, за – 25 

ВИРІШИЛИ: підтримали пропозицію Л. Бєлявської 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому зі змінами, за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №419-11/2021зі змінами додається 

 

 8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Білейчука, 21 села Воскресинці 

Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №420-11/2021 додається 

 

 9. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Прутська, 44 села Воскресинці Коломийської територіальної 

громади» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №421-11/2021 додається 

 

 10. СЛУХАЛИ: Про виконання програми соціально - економічного та 

культурного розвитку Коломийської територіальної громади за 2020 рік 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №422-11/2021 додається 

 

 11. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності окремих рішень міської ради щодо 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №423-11/2021 додається 

 

 12. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Любомир Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №424-11/2021 зі змінами додається 

 

 13. СЛУХАЛИ: Про затвердження "Комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 

2021-2025 роки" 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №425-11/2021 додається 

 

 14. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Профілактика правопорушень 

на період 2021-2024 роки" 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №426-11/2021 додається 

 

 15. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військової частини А4267 на період 2021-2023 років" 

ДОПОВІДАЧ: Роман Остяк, заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник, Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Роман 

Маліновський, Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №427-11/2021 зі змінами додається 

 

 16. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Сприяння діяльності 

Коломийського міськрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробації" 

в Івано-Франківській області з метою покращення профілактики рецидивної 

злочинності та правопорушень на період 2021-2023 роки" 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву на 15 хв.  

Перерва 15 хв. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

 17. СЛУХАЛИ: Про утворення комісії щодо звільнення громадян від оплати 

за надання соціальних послуг 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №428-11/2021 додається 



 

 18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 

року № 121-4/2020 «Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду 

окремих категорій громадян на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №429-11/2021 зі змінами додається 

 

 19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 

року № 3190-39/2018 «Про затвердження Програми «Посилення соціального 

захисту населення на 2019-2021 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Ігор Костюк, Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №430-11/2021 зі змінами додається 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Роман Маліновський, Ігор Костюк, Віктор 

Будзінський, Віктор Фітьо, Євгеній Заграновський, Сергій Федчук, Андрій 

Куничак, Сергій Коцюр, Олег Романюк 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський, який запропонував повернутися до розгляду 

даного питання 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до даного питання, за – 21 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Володимир Григорук, Віктор Будзінський  

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення за основу, за – 21 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, який запропонував підтримати рішення без змін (не 

збільшувати обсяг фінансування п.11) 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію С. Федчука, за – 19 

ВИРІШИЛИ: не підтримали пропозицію С.Федчука 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Олег Романюк 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський, який запропонував повернутися до 

голосування щодо пропозиції Сергія Федчука 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Р. Маліновського, за – 19 

ВИРІШИЛИ: не підтримали пропозицію Р. Маліновського 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому, за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №430-11/2021 додається 

 

 20. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Демонтаж рекламних засобів 

та тимчасових споруд» у Коломийській територіальній громаді на  2021-2023 роки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №431-11/2021 зі змінами додається 

 



 21. СЛУХАЛИ: Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги з 

перероблення твердих побутових відходів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №432-11/2021 додається 

 

 22. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно 

корисних робіт для засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №433-11/2021 додається 

 

 23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 08.10.2020р. 

№4980-69/2020 «Про затвердження програми охорони навколишнього природного 

середовища Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №434-11/2021 додається 

 

 24. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 

«Коломияводоканал» від сплати частини чистого прибутку (доходу) 

ДОПОВІДАЧ: Микола Саєвич директор КП «Коломияводоканал» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №435-11/2021 додається 

 

 25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломия Паркосервіс» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №436-11/2021 додається 

 

 26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. 

№4833-65/2020 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Алла Галайчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №437-11/2021 зі змінами додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р.  

№4834-65/2020 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №438-11/2021 додається 

 



 28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №439-11/2021 додається 

 

 29. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №440-11/2021 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік та викладення 

його в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №441-11/2021 додається 

 

 31. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР за 4 квартал 2020 року 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №442-11/2021 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про звільнення орендаря від орендної плати за користування 

комунальним майном 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк, Богдан Станіславський, Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №443-11/2021 зі змінами додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в 

оренду без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення за основу, за – 13 

ВИРІШИЛИ: не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Віктор Будзінський, Сергій Коцюр, Роман Дячук, 

Любомир Бордун, Богдан Станіславський, Віталій Гурник 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

        Запропонував надати слово для виступу о. Сергію Триф’яку 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова о. Сергію Триф’яку, за - 29 



ВИРІШИЛИ: надати слово для виступу о. Сергію Триф’яку 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, Віктор Фітьо, Сергій Федчук, Тарас Боднарук, 

Любомир Бордун, Роман Маліновський, Роман Дячук, Андрій Куничак, Леся 

Бєлявська, Богдан Станіславський, Олег Романюк 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

       Запропонував виключити з переліку другого типу об’єкт по вул. Гетьманська, 5 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію міського голови Б. Станіславського, за – 12 

ВИРІШИЛИ: не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, який запропонував виключити з переліку другого 

типу об’єкти по вул. Франка, 31, вул. Франка, 31а, вул. Франка, 31б, вул. Франка, 

31в, вул. Гетьманська, 5 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію О. Романюка, за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №444-11/2021 зі змінами додається 

 

 34. СЛУХАЛИ: Про Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності Коломийської  територіальної громади для передачі майна в 

оренду на аукціоні 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №445-11/2021 додається 

 

 35. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Циганчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

  ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №446-11/2021 додається 

 

 36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: Тарас Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, який запропонував внести зміни в п.5 даного рішення, 

а п.6 виключити з даного рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, який запропонував збільшити штатну чисельність 

відділу перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради на 1 

штатну одиницю за рахунок зменшення на 1 штатну одиницю відділу з питань 

майна комунальної власності міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення за основу, за – 32 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію А. Куничака, за – 27 

ВИРІШИЛИ: підтримали пропозицію А.Куничака 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував виключити п.3 з даного рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію міського голови Б. Станіславського, за – 32 

ВИРІШИЛИ: підтримали пропозицію Б.Станіславського 



ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію І. Костюка, за – 27 

ВИРІШИЛИ: прийняти пропозицію І. Костюка 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому зі змінами, за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №447-11/2021зі змінами додається 

 

 37. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на списання флюрографічного комплексу 

12 Ф 4 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №448-11/2021 додається 

 
 38. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми ’’Удосконалення роботи 

Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного 

забезпечення на період 2019-2022 років’’ затвердженої рішенням міської ради від 

24.10.2019 р. №4082-54/2019 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №449-11/2021 додається 

 

 39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. 

№ 122-4/2020 "Про громадські ради сіл Коломийської територіальної громади" 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №450-11/2021 додається 

 

 40. СЛУХАЛИ:Про затвердження програми "Підтримка військовослужбовців 

військової служби за контрактом на період 2021-2023 років " 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №451-11/2021 додається 

 

 41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. 

№32-3/2020 "Про затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та 

проведення призову громадян на строкову військову службу та на військову 

службу за контрактом на 2021-2025 роки " 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №452-11/2021 додається 

 
 42. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі об’єктів 

нерухомого майна, по вул. Родини Крушельницьких, 28, вул. Роксолани, 7 

м.Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №453-11/2021 додається 



 

 43. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу із власності Коломийської 

територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Івано-Франківської області будівель та матеріальних цінностей комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №454-11/2021 додається 

 

 44. СЛУХАЛИ: Про встановлення пам’ятника Василеві Стефанику 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №455-11/2021 додається 

 

 45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної Програми 

«Здоров’я громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

13.12.2018р. №3232-39/2018 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №456-11/2021 додається 

 

 46. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ 

групи  

ДОПОВІДАЧ: Микола Андрусяк, заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: Вікторія Образцова, Ігор Костюк, Леся Бєлявська, Богдан 

Станіславський, Сергій Коцюр, Максим Мензатюк, Віталій Гурник, Роман Дячук, 

Ігор Костюк, Роман Маліновський, Любомир Бордун. Віктор Будзінський 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Володимир Григорук, Сергій Коцюр, Леся 

Бєлявська, Олександр Чемерис, які оголосили про конфлікт інтересів 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №457-11/2021 зі змінами додається 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань охорони 

культурної спадщини Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 48. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №458-11/2021 зі змінами додається 

 



 49. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань майна 

комунальної власності Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Андрій Куничак, Володимир Григорук, Микола Бакай 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №459-11/2021 зі змінами додається 

 

 50. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань закупівель 

та економічного аналізу міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Любомир Бордун, Тарас Кухтар 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву на 1 год. 

Перерва 1 год. 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, Микола Бакай, Андрій Куничак, Богдан 

Станіславський, Сергій  Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 51. СЛУХАЛИ: Д.20. Про внесення змін до видів економічної діяльності 

комунального підприємства «Полігон Екологія» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Любов Сончак 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №460-11/2021 додається 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Запропонував повернутись до розгляду додаткових загальних питань №17, 

№18, №19: 

- №17 “Про затвердження Положення про управління комунікації та 

інформаційних технологій міської ради” 

- №18 “Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 

власності Коломийської міської ради” 

- №19 “Про затвердження Положення про відділ з питань закупівель та 

економічного аналізу міської ради” 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до питань №17, №18, №19, за – 14 

ВИРІШИЛИ: не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Євгеній Заграновський, Олег Романюк, Ігор Костюк 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля з пропозицією оголосити перерву на 10 хв. 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив перерву на 10 хв. 

Перерва 10 хвилин 



Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Продовжив роботу сесії 

 

Запропонував повернутись до розгляду додаткових загальних питань №17, 

№18, №19: 

- №17 “Про затвердження Положення про управління комунікації та 

інформаційних технологій міської ради” 

- №18 “Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 

власності Коломийської міської ради” 

- №19 “Про затвердження Положення про відділ з питань закупівель та 

економічного аналізу міської ради” 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до питань №17, №18, №19, за – 12 

ВИРІШИЛИ: не прийнято 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 1 пленарного засідання 11 сесії міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                                     Мирослава ГУШУЛЕЙ 


