
Протокол 

Дванадцятої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

22.04.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 32 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Володимир Василевський, Світлана Голдищук, Іван Данилишин, 

Ігор Костюк, Мирослав Михайлюк, Тарас Михалушко 

 

Запрошені: Дмитро Лащук, депутат Івано-Франківської обласної ради  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 32 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Привітав Василя Михайлищука з нагоди 35-річної трудової та професійної 

діяльності у сфері житлово-комунального господарства  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 
1 Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-й квартал 

2021 року (0953000000) код бюджету 

2 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Молодіжна (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623287201:01:007:0123), села Товмачик Коломийської територіальної громади» 

3 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Українська (біля земельної ділянки з кадастровим номером 

2624086001:02:002:0125), села Саджавка Коломийської територіальної громади» 

4 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території з внесенням змін в генеральний план по вул. Шевченка (біля земельної ділянки 

з кадастровим номером 2623282500:03:002:0097), села Іванівці Коломийської 

територіальної громади» 

5 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Коригування 

генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території 

с.Саджавка та присілка Кубаївка Коломийської територіальної громади» 

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

Франка с. Грушів Коломийської територіальної громади» 

7 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про 

затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних  типів тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 



8 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021 р. №342-9/2021 «Про внесення 

змін та доповнення до рішення міської ради від 17.12.2020р. №27-3/2020 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

9 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 р. №27-3/2020 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

10 Про затвердження Порядку відрахування до бюджету Коломийської територіальної 

громади частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

11 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні матеріали) 

12 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні матеріали, виконані 

будівельні роботи) 

13 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні матеріали 

14 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні матеріали) 

15 Про надання згоди Коломийській міській раді на списання основних засобів 

16 Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які надаються Єдиним центром надання 

реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

17 Про збільшення граничної чисельності працівників Єдиного центру надання 

реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

18 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 

Коломия на одну особу за перший квартал 2021 року 

19 Про визначення переліку об’єктів на яких засуджені відбуватимуть громадські роботи та 

видів цих робіт на 2021 рік 

20 Про надання згоди комунальному підприємству «Коломийський центральний 

продовольчий ринок» на списання основних засобів 

21 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на списання 

комплексу рентгенодіагностичного «Рентген 40» 

22 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» 

КМР за 2020 рік 

23 Про затвердження фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік у 

новій редакції 

24 Про  затвердження символіки села Корнич Коломийської територіальної громади та 

Положення про неї 

25 Про  затвердження символіки села Королівка Коломийської територіальної громади та 

Положення про неї 

26 Про  затвердження символіки села Раківчик Коломийської територіальної громади та 

Положення про неї 

27 Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження 

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

міської ради 

29 Про затвердження Положення про відділ комунікації та інформаційних технологій 

міської ради 

30 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності міської 

ради; 

31 Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної власності 

Коломийської міської ради 

32 Про передачу в оренду відділу молоді та спорту міської ради комунального майна без 

проведення аукціону 

33 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Театральна 

17, м. Коломия 

34 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Чорновола 

3/3, м. Коломия 

35 Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути 

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 



36 Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути 

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

37 Про розірвання договору оренди комунального майна Коломийської міської ради від 

21.09.2020 р. № 510 

38 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Шевченка 

40а, с. Воскресинці 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Розпорядженням міського голови від 12.04.2021 року №148-р зупинено дію 

рішення Коломийської міської ради від 08.04.2021 року №469-11/2021 "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" 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести в порядок денний 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» та  розглянути його першим у порядку денному. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 

ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 10 додаткових 

загальних питань: 

1. 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 

2. Про порядок розподілу орендної плати за користування комунальним майном 

3. Про затвердження Статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у 

новій редакції 

4. Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради у 

новій редакції 

5. Про затвердження проекту договору про співробітництво територіальних громад 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №31-3/2020 “Про 

затвердження програми “Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки” 

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 затвердження акту приймання-передачі нежитлової будівлі, по вул. 

Театральна, 21а м. Коломия 

9. Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення м. Коломиї 

10. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні 

цінності (обладнання)     

 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 77 додаткових 

земельних питань: 

1. Про затвердження проекту землеустрою  

2. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

3. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

5. Про зміну землекористувань 

6. Про надання дозволів на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення 

7. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

8. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

9. Про зміну землекористування на вулиці Олександра Русина, 2А 

10. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Королівка 

11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Іванівці 

12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

13. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

14. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд             

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

селі Товмачик  

16. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

18. Про надання земельних ділянок у власність 

19. Про землекористування на вулиці Театральна, 25-а 

20. Про поділ земельної ділянки 

21. Про зміну землекористувань 

22. Про зміну землекористування 

23. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

24. Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

25. Про землекористування на вулиці Гетьманській, 9 

26. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

27. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 



28. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

29. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

30. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

31. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

32. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

33. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

34. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

35. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

36.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

37. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

38. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

39. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

40. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

41. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

42. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

43. Про надання земельних ділянок у власність  для ведення особистого 

селянського господарства в селі Саджавка 

44. Про надання земельних  ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

45. Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12-Е/1 

46. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 288 

47. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

48. Про зміну землекористувань 

49. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

51. Про надання в оренду земельної ділянки 

52. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 



55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

56. Про зміну землекористування 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель 

58. Про списання меліоративних фондів і переведення осушуваних земель в 

немеліоровані угіддя 

59. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 11 

60. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

61.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

62. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Шепарівці 

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Шепарівці 

65. Про зміну землекористування 

66. Про землекористування на вулиці Театральна, 50 

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 42А 

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 1 

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

70. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

71. Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

72. Про визнання такими, що втратили чинність окремих пунктів Положення про 

оренду земельних ділянок у м. Коломия та порядку розрахунку орендної плати за 

земельні ділянки 

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Товмачик             

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

75. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

76. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 



Порядок денний 

 
1 Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-й квартал 

2021 року (0953000000) код бюджету 

2 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Молодіжна (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623287201:01:007:0123), села Товмачик Коломийської територіальної громади» 

3 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Українська (біля земельної ділянки з кадастровим номером 

2624086001:02:002:0125), села Саджавка Коломийської територіальної громади» 

4 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території з внесенням змін в генеральний план по вул. Шевченка (біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623282500:03:002:0097), села Іванівці Коломийської 

територіальної громади» 

5 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Коригування 

генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території 

с.Саджавка та присілка Кубаївка Коломийської територіальної громади» 

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

Франка с. Грушів Коломийської територіальної громади» 

7 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 

«Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних  типів тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021 р. №342-9/2021 «Про 

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 17.12.2020р. №27-3/2020 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 

рік» 

9 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 р. №27-3/2020 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

10 Про затвердження Порядку відрахування до бюджету Коломийської територіальної 

громади частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

11 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні матеріали) 

12 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні матеріали, 

виконані будівельні роботи) 

13 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні матеріали 

14 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні матеріали) 

15 Про надання згоди Коломийській міській раді на списання основних засобів 

16 Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які надаються Єдиним центром 

надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

17 Про збільшення граничної чисельності працівників Єдиного центру надання 

реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

18 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 

Коломия на одну особу за перший квартал 2021 року 

19 Про визначення переліку об’єктів на яких засуджені відбуватимуть громадські роботи 

та видів цих робіт на 2021 рік 

20 Про надання згоди комунальному підприємству «Коломийський центральний 

продовольчий ринок» на списання основних засобів 

21 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 

списання комплексу рентгенодіагностичного «Рентген 40» 

22 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР за 2020 рік 

23 Про затвердження фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

у новій редакції 



24 Про  затвердження символіки села Корнич Коломийської територіальної громади та 

Положення про неї 

25 Про затвердження символіки села Королівка Коломийської територіальної громади та 

Положення про неї 

26 Про  затвердження символіки села Раківчик Коломийської територіальної громади та 

Положення про неї 

27 Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження 

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

міської ради 

29 Про затвердження Положення про відділ комунікації та інформаційних технологій 

міської ради 

30 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності міської 

ради; 

31 Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної власності 

Коломийської міської ради 

32 Про передачу в оренду відділу молоді та спорту міської ради комунального майна без 

проведення аукціону 

33 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Театральна 17, м. Коломия 

34 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Чорновола 

3/3, м. Коломия 

35 Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути 

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

36 Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути 

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

37 Про розірвання договору оренди комунального майна Коломийської міської ради від 

21.09.2020 р. № 510 

38 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Шевченка 

40а, с. Воскресинці 

39 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 

40 Про порядок розподілу орендної плати за користування комунальним майном 

41 Про затвердження Статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у новій 

редакції 

42 Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

«Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради у новій редакції 

43 Про затвердження проекту договору про співробітництво територіальних громад 

44 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №31-3/2020 “Про 

затвердження програми “Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки” 

45 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» 

46 Про затвердження акту приймання-передачі нежитлової будівлі, по вул. Театральна, 

21а м. Коломия 

47 Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення м. Коломиї 

48 Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні цінності 

(обладнання) 

49 Про затвердження проекту землеустрою 

50 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

51 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

 



52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

53 Про зміну землекористувань 

54 Про надання дозволів на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення 

55 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

56 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

57 Про зміну землекористування на вулиці Олександра Русина, 2А 

58 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Королівка 

59 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Іванівці 

60 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Саджавка 

61 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Саджавка 

62 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

63 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі 

Товмачик 

64 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

65 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

66 Про надання земельних ділянок у власність 

67 Про землекористування на вулиці Театральна, 25-а 

68 Про поділ земельної ділянки 

69 Про зміну землекористувань 

70 Про зміну землекористування 

71 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

72 Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

73 Про землекористування на вулиці Гетьманській, 9 

74 Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

75 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

76 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

77 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

78 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

79 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

80 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

81 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

82 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 



83 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

84 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

85 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

86 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

87 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

88 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

89 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

90 Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

91 Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Саджавка 

92 Про надання земельних  ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

93 Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12-Е/1 

94 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 288 

95 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

96 Про зміну землекористувань 

97 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

98 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

99 Про надання в оренду земельної ділянки 

100 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

101 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

102 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

103 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

104 Про зміну землекористування 

105 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

106 Про списання меліоративних фондів і переведення осушуваних земель в немеліоровані 

угіддя 

107 Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 11 

108 Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

109 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

110 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

111 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Шепарівці 

112 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Шепарівці 

113 Про зміну землекористування 

114 Про землекористування на вулиці Театральна, 50 



115 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Франка, 42А  

116 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 1 

117 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

118 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

119 Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

120 Про визнання такими, що втратили чинність окремих пунктів Положення про оренду 

земельних ділянок у м. Коломия та порядку розрахунку орендної плати за земельні 

ділянки 

121 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Товмачик             

122 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

123 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

124 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

125 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів. 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - Микола Андрійчук щодо проведення капітального ремонту покрівлі даху 

Товмачицького ліцею 

 - Вікторія Образцова щодо облаштування тротуарів по вул. Міцкевича,                

вул. Січинського та вул. Старицького 

 - Андрій Куничак щодо потреб Коломийського ліцею № 3 (встановлення 

сучасного дитячого ігрового майданчика, встановлення та проведення оснащення 

спортивно- ігрового майданчика, поточний ремонт водовідведення, проведення 

опалення в майстерню, оснащення шкільної їдальні та буфету, оснащення для 

бібліотеки, заміна дерев’яних дверей у приміщенні, забезпечення ліцею 

комп’ютерною технікою та обладнанням для медпункту) 

 - Андрій Куничак щодо укладання бруківки на території Коломийського 

ліцею №4 імені Сергія Лисенка  

 - Андрій Куничак щодо потреб Коломийського ліцею № 2 (ремонт вбиралень 

та роздягалень, заміна вікон та дверей, капітальний ремонт зовнішньої 

каналізаційної мережі, проведення освітлення території, оновлення матеріально-

технічної бази) 

 - Андрій Куничак щодо встановлення спортивного ігрового майданчика на 

території Коломийської гімназії №10  

 - Андрій Куничак щодо проведення ремонтних робіт у закладах дошкільної 

освіти на території Коломийської міської територіальної громади, покращення 

якості харчування учнів та оновлення матеріально-технічної бази 



 - Мирослав Гаєвий щодо проведення робіт з облаштування двох кінцевих 

автобусних зупинок на «Вигоді» в с. Шепарівці  

 - Мирослав Гаєвий щодо проведення ямкового ремонту доріг піщано-

гравійною сумішшю та освітлення бічних вулиць с. Шепарівці 

 - Мирослав Гаєвий щодо проведення освітлення по вул. П. Тичини в                     

с. Шепарівці 

 - Леся Бєлявська щодо відновлення дорожнього полотна та забезпечення 

водопостачання по вул. Топоровського, вул. Наливайка, вул. Павлюка,                   

вул. М. Чурай, вул. Середня, вул. Калнишевського та вул. Гранична  

 - Леся Бєлявська щодо виключення квартири №1 по вул. Старогончарна, 40 в 

м. Коломиї з фонду житла для тимчасового проживання та видати ордер на дану 

квартиру Ярославі Алексєєвій  

 - Леся Бєлявська щодо підсипки щебенем проїзду між вул. Закарпатська та 

вул. Південна 

 - Леся Бєлявська щодо надання фінансової допомоги онкохворим громадянам 

 - Леся Бєлявська щодо надання інформації про встановлення тротуару по      

вул. Атаманюка  

 - Леся Бєлявська щодо створення соціально-медичної установи по                      

вул. Франка 

- Сергій Федчук щодо проведення централізованого водопостачання по             

вул. Слобідська 

- Віктор Фітьо щодо встановлення дитячого майданчика на вул. Бодруга 

- Віктор Фітьо щодо проведення ремонту дорожнього полотна по               

вул. Пушкіна 

- Віктор Фітьо щодо відміни проведення фестивалю «Писанка» 8 та 9 травня 

2021 року 

- Алла Галайчук щодо проведення ремонту дорожнього покриття між 

будинком №30 по вул. М. Лисенка та буд. №1 по вул. Б. Хмельницького 

- Максим Мензатюк щодо благоустрою прибудинкової території по                   

вул. Привокзальна, 11 

Порядок денний 

 1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної 

громади за І-й квартал 2021 року (0953000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський, Богдан Станіславський, Віктор Будзінський, 

Олег Романюк, Сергій Федчук, Віктор Фітьо, Роман Дячук, Леся Бєлявська, 

Володимир Григорук, Андрій Куничак, Любомир Бордун, Микола Бакай 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №533-12/2021 зі змінами додається (в рішення 

додано пункт щодо проведення аудиту в управлінні освіти міської ради) 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Молодіжна (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623287201:01:007:0123), села Товмачик 

Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №534-12/2021 додається 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Українська (біля земельної ділянки 

з кадастровим номером 2624086001:02:002:0125), села Саджавка Коломийської 

територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №535-12/2021 додається 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план по 

вул. Шевченка (біля земельної ділянки з кадастровим номером 

2623282500:03:002:0097), села Іванівці Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №536-12/2021 додається 

 

 5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із 

схемою зонування території с.Саджавка та присілка Кубаївка Коломийської 

територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №537-12/2021 додається 

 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Івана Франка с. Грушів Коломийської територіальної 

громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №538-12/2021 додається 

 

 7. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та 

архітектурних  типів тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Роман Маліновський, 

Володимир Григорук, Віктор Фітьо, Сергій Коцюр, Максим Мензатюк, Роман 

Дячук, Леся Бєлявська 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №539-12/2021 додається 

 

 8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021 р. 

№342-9/2021 «Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 

17.12.2020р. №27-3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №540-12/2021 зі змінами додається 

 

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

№27-3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №541-12/2021 додається 

 

 10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відрахування до бюджету 

Коломийської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств  

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №542-12/2021 додається 

 

 11. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-

мастильні матеріали) 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №543-12/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в преамбулу даного рішення) 

 

 12. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-

мастильні матеріали, виконані будівельні роботи) 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №544-12/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в преамбулу даного рішення) 

 

 13. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-

мастильні матеріали ) 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №545-12/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в преамбулу даного рішення) 

 

 14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-

мастильні матеріали) 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №546-12/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в преамбулу даного рішення) 

 

 15. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді на списання 

основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №547-12/2021 додається 

 

 16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які 

надаються Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста 

Коломиї  

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №548-12/2021 додається 

 

 17. СЛУХАЛИ: Про збільшення граничної чисельності працівників Єдиного 

центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №549-12/2021 додається 

 

 18. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

(оренди) житла в місті Коломия на одну особу за перший квартал 2021 року 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №550-12/2021 додається 

 

 19. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку об’єктів на яких засуджені 

відбуватимуть громадські роботи та видів цих робіт на 2021 рік  

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №551-12/2021 додається 



 

 20. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Коломийський центральний продовольчий ринок» на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Анна Риндич, директор КП «Коломийський центральний 

продовольчий ринок» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №552-12/2021 додається 

 

 21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на списання комплексу рентгенодіагностичного «Рентген 

40» 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №553-12/2021 додається 

 

 22. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР за 2020 рік  

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП «КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №554-12/2021 додається 

 

 23. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП «КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №555-12/2021 додається 

 

 24. СЛУХАЛИ: Про  затвердження символіки села Корнич Коломийської 

територіальної громади та Положення про неї 

ДОПОВІДАЧ: Роман Федуник, староста Корницького старостинського округу 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №556-12/2021 додається 

 

 25. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Королівка Коломийської 

територіальної громади та Положення про неї 

ДОПОВІДАЧ: Роман Гушулей, староста Королівського старостинського округу  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №557-12/2021 додається 

 

 26. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Раківчик Коломийської 

територіальної громади та Положення про неї 

ДОПОВІДАЧ: Петро Ключівський, староста Раківчицького старостинського округу 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №558-12/2021 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комплексну систему 

відеоспостереження 

ДОПОВІДАЧ: Тарас Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №559-12/2021 додається 

 

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

та економічного аналізу міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу з питань закупівель та 

економічного аналізу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №560-12/2021 додається 

 

 29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Качанський, начальник відділу комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Роман Маліновський, Віктор Фітьо, Віктор 

Будзінський, Богдан Станіславський, Любомир Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №561-12/2021 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради; 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №562-12/2021 додається 

 

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

комунальної власності Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №563-12/2021 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду відділу молоді та спорту міської ради 

комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №564-12/2021 додається 

 



33. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди комунального 

майна по вул. Театральна 17, м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №565-12/2021 додається 

 

 34. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Чорновола 3/3, м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №566-12/2021 додається 

 

 35. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний 

договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 

новим орендарем 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №567-12/2021 додається 

 

 36. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний 

договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 

новим орендарем 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №568-12/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.1 даного рішення) 

 

 37. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна 

Коломийської міської ради від 21.09.2020 р. № 510 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №569-12/2021 додається 

 
 38. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Шевченка 40а, с. Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №570-12/2021 додається 

 



 39. 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: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №571-12/2021 додається 

 

 40. СЛУХАЛИ: Про порядок розподілу орендної плати за користування 

комунальним майном 

ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №572-12/2021 додається 

 

 41. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Юрій Зінько, в.о. директора КП „Коломиятеплосервіс” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №573-12/2021 додається 

 
 42. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Юрій Рогулько, начальник управління «Центр надання 

адміністративних послуг» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №574-12/2021 додається 

 

 43. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту договору про співробітництво 

територіальних громад 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №575-12/2021 додається 

 

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

№31-3/2020 “Про затвердження програми “Безпечне та комфортне місто на 2021-

2025 роки” 

ДОПОВІДАЧ: Тарас Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №576-12/2021 додається зі змінами (внесено 

зміни в п.3 Переліку заходів, обсяги та джерела фінансування Програми «Безпечне 

та комфортне місто на 2021-2025 роки») 

 



 45. 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: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №577-12/2021 додається 

 

 46. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі нежитлової 

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

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №578-12/2021 додається 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м. Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Микола Саєвич, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №579-12/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в Розділи І, VI, VII, VIII ПРАВИЛ приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м. Коломиї згідно листа Західного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03.02.2021 

№63-02/631) 

 

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

баланс матеріальні цінності (обладнання) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №580-12/2021 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву на 20 хв. 

Перерва 20 хвилин 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Продовжив роботу сесії 

 

Земельні питання 

 49. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №581-12/2021 додається 

 

 50. СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №582-12/2021 додається 

 

 51. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №583-12/2021 додається 

 

 52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №584-12/2021 додається 

 

 53. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №585-12/2021 додається 

 

 54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на викуп земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №586-12/2021 додається 

 

 55. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №587-12/2021 додається 

 

 56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №588-12/2021 додається 

 

 57. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Олександра Русина, 

2А 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №589-12/2021 додається 

 

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

особистого селянського господарства в селі Королівка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №590-12/2021 додається 

 

 59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №591-12/2021 додається 

 

 60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №592-12/2021 додається 

 

 61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №593-12/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №594-12/2021 додається 

 

 63. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №595-12/2021 додається 

 

 64. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №596-12/2021 додається 

 

 65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №597-12/2021 додається 

 

 



 66. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №598-12/2021 додається 

 

 67. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Театральна, 25-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №599-12/2021 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №600-12/2021 додається 

 

 69. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №601-12/2021 додається 

 

 70. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №602-12/2021 додається 

 

 71. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №603-12/2021 додається 

 

 72. СЛУХАЛИ: Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №604-12/2021 додається 

 

 73. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьманській, 9 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №605-12/2021 додається 

 

 74. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №606-12/2021 додається 

 



 75. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №607-12/2021 додається 

 

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

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №608-12/2021 додається 

 

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

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №609-12/2021 додається 

 

 78. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №610-12/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №611-12/2021 додається 

 

 80. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №612-12/2021 додається 

 

 81. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №613-12/2021 додається 

 

 82. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №614-12/2021 додається 

 

 83. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №615-12/2021 додається 

 

 84. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №616-12/2021 додається 

 

 85. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №617-12/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №618-12/2021 додається 

 

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

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №619-12/2021 додається 

 

 



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

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Олександр Поясик, Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №620-12/2021 додається 

 

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

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №621-12/2021 додається 

 

 90. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №622-12/2021 додається 

 

 91. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №623-12/2021 додається 

 

 92. СЛУХАЛИ: Про надання земельних  ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №624-12/2021 додається 

 

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

12-Е/1 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №625-12/2021 додається 

 

 

 



 94. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 

288 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №626-12/2021 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №627-12/2021 додається 

 

 96. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №628-12/2021 додається 

 

 97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №629-12/2021 додається 

 

 98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №630-12/2021 додається 

 

 99. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №631-12/2021 додається 

 

 100. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №632-12/2021 додається 

 



 101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №633-12/2021 додається 

 

 102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №634-12/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.1 даного рішення) 

 

 103. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №635-12/2021 додається 

 

 104. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №636-12/2021 додається 

 

 105. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №637-12/2021 додається 

 

 106. СЛУХАЛИ: Про списання меліоративних фондів і переведення 

осушуваних земель в немеліоровані угіддя 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за - 31 

ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 

 

 107. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 11 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Сергій Коцюр, Богдан Станіславський, Сергій 

Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 108. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №638-12/2021 додається 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Андрій Куничак, Богдан Станіславський 

 

 109. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №639-12/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №640-12/2021 додається 

 

 111. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №641-12/2021 додається 

 

 112. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с. Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №642-12/2021 додається 

 

 113. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №643-12/2021 додається 



 114. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Театральна, 50 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №644-12/2021 додається 

 

 115. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 42А 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №645-12/2021 додається 

 

 116. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 1 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №646-12/2021 додається 

 

 117. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Федчук, Олег Романюк, Олександр 

Поясик, Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 118. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №647-12/2021 додається 

 

 119. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №648-12/2021 додається 

 



 120. СЛУХАЛИ: Про визнання такими, що втратили чинність окремих 

пунктів Положення про оренду земельних ділянок у м. Коломия та порядку 

розрахунку орендної плати за земельні ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 121. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №649-12/2021 додається 

 

 122. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Галина Беля, Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №650-12/2021 додається 

 

 123. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 124. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №651-12/2021 додається 

 

 125. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

  



 126. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення по депутатських запитах 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 12 сесії депутатами внесено 22 запити. 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 - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 652-12/2021- №673-12/2021 додаються 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 12 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  

 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 12 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                                     Мирослава ГУШУЛЕЙ 


