
Протокол 

Одинадцятої сесії 

       (2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

08.04.2021 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, Максим Мензатюк, Мирослав 

Михайлюк 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 34 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу 11 сесії Коломийської міської ради. 

Розпорядженням міського голови від 29.03.2021 року №114-р зупинено дію 

рішення Коломийської міської ради від 25.03.2021 року №458-11/2021 «Про 

затвердження Положення про відділ комунікації та інформаційних технологій 

міської ради» та Розпорядженням міського голови від 29.03.2021 року №113-р 

зупинено дію рішення Коломийської міської ради від 25.03.2021 року №459-

11/2021 «Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 

власності Коломийської міської ради». 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Про повернення до порядку денного 11-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: повернутися до порядку денного 11 сесії міської ради 

 

Порядок денний 
1 Про землекористування по  вулиці Григорія Тютюнника 

2 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

місцевості) 

3 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

4 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

5 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

8 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

9 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 



10 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

11 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

12 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

13 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

14 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

17 Про землекористування на вулиці Назарія Яремчука, 50 

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

19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок 

21 Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

22 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

23 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 39-а 

24 Про надання земельної ділянки для  будівництва індивідуального гаража 

25 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

26 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

27 Про зміну землекористування 

28 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

29 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

30 Про зміну землекористування 

31 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

32 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

33 Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

34 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

35 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

36 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Корнич 

37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Королівка 

38 Про проведення інвентаризації земель 

39 Про проведення інвентаризації земель 

40 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

41 Про землекористування на вулиці Святослава Гординського 

42 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 26 



43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 28 

 

44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 39 

45 Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 11 

47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на площі Привокзальній, 14 

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

земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 11 

49 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове загальне питання «Про 

затвердження Положення про відділ комунікації та інформаційних технологій 

міської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове загальне питання «Про 

затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної власності 

Коломийської міської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове загальне питання «Про 

звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Голови Служби безпеки України Івана Баканова, Голови Центральної 

виборчої комісії Олега Діденка» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове загальне питання «Про 

звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове загальне питання «Про 

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

Шмигаля» 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове загальне питання «Про 

звернення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї»» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний додаткове 

загальне питання «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»» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний додаткове 

загальне питання «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 р. 

№457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ 

груп»» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове загальне питання «Про 

уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове загальне питання «Про 

прийняття у власність Коломийської територіальної громади нежитлової будівлі по 

вул. Театральна, 21а, м. Коломия» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є зміни та доповнення до порядку денного? 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, депутат міської ради з пропозицією внести до 

порядку денного додаткове загальне питання «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020 року № 125-4/2020 «Про бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік» (09530000000) код бюджету» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 



ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, депутат міської ради з пропозицією 

повернутися до розгляду додаткового загального питання порядку денного «Про 

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

органів» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду додаткового загального питання  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував розглянути додаткові загальні питання перед земельними 

питаннями порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: розглянути додаткові загальні питання перед земельними питаннями 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

 

Порядок денний 
1 Про затвердження Положення про відділ комунікації та інформаційних технологій 

міської ради 

2 Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної власності 

Коломийської міської ради 

3 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Голови Служби безпеки України Івана Баканова, Голови Центральної 

виборчої комісії Олега Діденка 

4 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського 

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

Шмигаля 

6 Про звернення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

7 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» 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про 

звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ груп» 

 

9 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

10 Про прийняття у власність Коломийської територіальної громади нежитлової будівлі 

по вул. Театральна, 21а, м. Коломия 

11 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 125-4/2020 «Про 

бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік» (09530000000) 

код бюджету 

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

органів 

13 Про землекористування по  вулиці Григорія Тютюнника 

14 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

місцевості) 

15 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 



16 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

17 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

20 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

21 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

22 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

23 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

24 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

25 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

26 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

27 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

28 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

29 Про землекористування на вулиці Назарія Яремчука, 50 

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

31 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

32 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок 

33 Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

34 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

35 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 39-а 

36 Про надання земельної ділянки для  будівництва індивідуального гаража 

37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

38 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

39 Про зміну землекористування 

40 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

42 Про зміну землекористування 

43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

44 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

45 Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

46 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

47 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

 



48 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Корнич 

49 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Королівка 

50 Про проведення інвентаризації земель 

51 Про проведення інвентаризації земель 

52 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

53 Про землекористування на вулиці Святослава Гординського 

54 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 26 

55 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 28 

56 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 39 

57 Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 11 

59 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на площі Привокзальній, 14 

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

земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 11 

61 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

 

Порядок денний 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: 2/3 депутатів від загального складу ради не підтвердили рішення 

міської ради від 25.03.2021 року №458-11/2021 «Про затвердження Положення про 

відділ комунікації та інформаційних технологій міської ради» та дане рішення 

вважати таким, що втратило чинність 

 

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

комунальної власності Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 

ВИРІШИЛИ: 2/3 депутатів від загального складу ради не підтвердили рішення 

міської ради від 25.03.2021 року №459-11/2021 «Про затвердження Положення про 

відділ з питань майна комунальної власності Коломийської міської ради» та дане 

рішення вважати таким, що втратило чинність 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Голови Служби безпеки України Івана 

Баканова, Голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка  

ДОПОВІДАЧ: Галина Беля, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Ігор Костюк. Віктор Фітьо  



ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський щодо доповнення абзацу 2 даного 

звернення словами «на окрузі №50» 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Є.Заграновського, за- 31 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Є.Заграновського 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення зі змінами, за –32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №461-11/2021 зі змінами додається 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №462-11/2021 додається 

 

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

України Дениса Шмигаля 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №463-11/2021 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про звернення ГО «Фонд пам’яті А.Федчука» щодо 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Сергій Федчук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №464-11/2021 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: 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» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №465-11/2021 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 р. 

№457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку платників II та III груп» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №466-11/2021 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №467-11/2021 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про прийняття у власність Коломийської територіальної 

громади нежитлової будівлі по вул. Театральна, 21а, м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №468-11/2021 додається 

 

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

року № 125-4/2020 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік» (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Олег Романюк, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Любомир Бордун, Богдан Станіславський, Євгеній 

Заграновський, Ганна Бакай 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №469-11/2021 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської 

ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: Віктор Будзінський, депутат міської ради  

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 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 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Богдан Станіславський, Любов Сончак, Сергій 

Федчук 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив перерву на 10 хв. 

Перерва 10 хвилин 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Продовжив роботу сесії 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський щодо зняття з розгляду даного питання 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду 

 

Земельні питання 
 

 13. СЛУХАЛИ: Про землекористування по  вулиці Григорія Тютюнника 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №470-11/2021 додається 

 

 14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №471-11/2021 додається 



 15. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства             

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №472-11/2021 додається 

 

 16. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №473-11/2021 додається 

 

 17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №474-11/2021 додається 

 

 18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №475-11/2021 зі змінами додається 

 

 19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Сергій Проскурняк, Роман Маліновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №476-11/2021 зі змінами додається 

 

 20. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №477-11/2021 додається 

 

 21. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №478-11/2021 додається 

  



 22. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №479-11/2021 додається 

 

 23. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №480-11/2021 додається 

 

 24. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 25. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №481-11/2021 додається 

 

 26. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №482-11/2021 додається 

 

 27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №483-11/2021 додається 

 

 28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №484-11/2021 додається 

 

 



 29. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Назарія Яремчука, 50 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №485-11/2021 додається 

 

 30. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 211 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Леся Бєлявська 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

  

 31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №486-11/2021 додається 

 

 32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №487-11/2021 додається 

 

 33. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 

12 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №488-11/2021 додається 

 

 34. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №489-11/2021 додається 

 

 35. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 39-а  

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №490-11/2021 додається 



 

 36. СЛУХАЛИ: Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  

індивідуального гаража 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №491-11/2021 додається 

  

 38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №492-11/2021 додається 

 

 39. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №493-11/2021 додається 

 

 40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №494-11/2021 додається 

 

 42. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №495-11/2021 додається 

 



 43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №496-11/2021 зі змінами додається 

 

 46. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №497-11/2021 додається 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи  

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №498-11/2021 додається 

 

 48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Корнич 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №499-11/2021 додається 

 

 49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Королівка 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №500-11/2021 додається 

 

 50. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №501-11/2021 додається 

 

 51. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №502-11/2021 додається 

 

 52. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21  

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №503-11/2021 додається 

 

 53. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Святослава Гординського 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №504-11/2021 додається 

 

 54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 26 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №505-11/2021 додається 

 

 55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 28 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №506-11/2021 додається 

 

 56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 39 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №507-11/2021 додається 

 



 57. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель частини забудованого 

кварталу  

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 11 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №508-11/2021 додається 

 

 59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на площі Привокзальній, 14  

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №509-11/2021 зі змінами додається 

 

 60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 11  

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №510-11/2021 додається 

 

 61. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №511-11/2021 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк з пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №25 «Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до питання, за – 22 

ВИРІШИЛИ: повернутися до даного питання 

ГОЛОСУВАЛИ: за рішення, за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №512-11/2021 додається 

 

 62. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення по депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 11 сесії депутатами внесено 20 запитів. Відповідно до пункту 12 статті 2.6 

Регламенту міської ради рішення міської ради з питань депутатських запитів за 



пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним (одноразовим) 

голосуванням. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 513 -11/2021 - № 532-11/2021 додаються 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 11 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  

 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 11 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                                     Мирослава ГУШУЛЕЙ 


