
Протокол 

Чотирнадцятої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

20.05.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 36 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Іван Данилишин, Сергій Коцюр 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 36 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 
1 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

2 Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за січень-квітень 2021 року (09530000000) код бюджету 

3 Про перейменування села Воскресинці Коломийського району Івано-Франківської 

області 

4 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» 

5 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Василя Атаманюка (ринок «Торговиця») в місті Коломия» 

6 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Залізнична, 33 села Саджавка Коломийської територіальної громади» 

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

Шевченка (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2623281001:01:002:0264), 

села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року №3169-39/2018 «Про 

затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових 

будинках ОСББ м.  Коломиї на 2018-2022 роки в новій редакції» 

9 Про затвердження програми фінансової підтримки для реалізації проектів за принципом 

«Револьверного фонду», створеного на базі громадської організації «Асоціація об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків міста Коломиї» на 2021 рік 

10 Про затвердження Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Коломиї у 

новій редакції 

11 Про затвердження передавального акту з припинення юридичної особи – Коломийської 

районної дитячо – юнацької спортивної школи 

12 Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної 

громади на 2020-2023 роки за 2020 рік 



13 Про внесення змін до статуту Товмачицького ліцею Коломийської міської ради Івано-

Франківської області та викладення його в новій редакції 

14 Про надання згоди управлінню освіти Коломийської міської ради на списання основних 

засобів 

15 Про передачу в оперативне управління нежитлової будівлі по пр. М.Грушевського, 64 

16 Про надання дозволу на списання основних засобів 

17 Про присвоєння імені Михайла Вишиванюка Іванівецькій гімназії 

18 Про затвердження Положення про управління культури Коломийської міської ради в 

новій редакції 

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

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні 

20 Про включення в Перелік другого типу об’єкт, що перебуває у комунальній власності 

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення 

аукціону 

21 Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 

років" 

22 Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 

років" 

23 Про внесення змін до Переліку заходів фінансування ’’Комплексної  цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021 р. № 425-11/2021 

24 Про передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, малоцінних 

швидко зношуваних предметів з балансу Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на баланс Комунального некомерційного підприємства «Коломийська 

районна центральна лікарня» Коломийської міської ради 

25 Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги з вивезення побутових 

відходів 

26 Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021 рік по програмі «Благоустрій 

Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

27 Про внесення змін до рішення міської  ради від  17.12.2020 року №37-3/2020 «Про 

затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

28 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №106-4/2020 «Про 

затвердження цільової програми "Сприяння закладу медицини вторинного рівня в 

Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

29 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №118-4/2020 «Про 

погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки 

30 Про утворення тимчасової контрольної комісії з інвентаризації об’єктів нерухомості, 

земель, інженерних споруд та інших активів, що розташовані на території Коломийського 

аеродрому 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 1 загальне питання: 

- №11 «Про затвердження передавального акту з припинення юридичної 

особи – Коломийської районної дитячо – юнацької спортивної школи» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 7 додаткових 

загальних питань: 

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

«Про перелік спеціальних земельних ділянок відведених для організації та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в 

м.Коломиї» 

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

«Про уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї» 

3. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

4. Про списання матеріальних цінностей  

5. Про затвердження складу постійно діючої комісії із встановлення факту 

отруєння бджіл 

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 Програми розвитку місцевого самоврядування у 

місті Коломиї на 2018-2022 роки 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк, запропонував внести до порядку денного 

додаткове питання №8 «Про передачу в оренду комунальному некомерційному 

підприємству «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр 

Івано-Франківської обласної ради» (Центр легеневих захворювань) комунального 

майна без проведення аукціону» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили додаткове загальне питання №7 «Про 

внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 

2018-2022 роки» розглянути перед загальним питанням №1 «Про уточнення 

бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік (09530000000) 

код бюджету» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: розглянути перед загальним питанням №1 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 42 додаткових 

земельних питання: 

1. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

2. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

4. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

5. Про проведення інвентаризації земель 



6. Про проведення інвентаризації земель 

7. Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 2Д 

8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Шепарівці             

9. Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці 

10. Про розгляд звернень ОБ’ЄДНАНЬ СПІВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 

11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

13. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

14. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

15. Про надання дозволу на продаж земельної ділянки несільсько-

господарського  призначення 

16. Про зміну землекористування  в селі Раківчик на вулиці Січових 

Стрільців, буд.65а 

17. Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

18. Про розгляд звернення ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

19. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

22. Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

23. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування 

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

27. Про землекористування в селі Саджавка 

28. Про проведення інвентаризації земель в селі Кубаївка 

29. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

30. Про зміну землекористування на вулиці Івана Шарлая 

31. Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Роксолани, 7 

33. Про надання земельної ділянки   у власність для індивідуального 

садівництва 



34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

35. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

36. Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

37. Про зміну землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 45-а 

38. Про проведення інвентаризації земель в селі Корнич 

39. Про проведення інвентаризації земель в селі Королівка 

40. Про проведення інвентаризації земель в селі Грушів 

41. Про проведення інвентаризації земель в селі Саджавка 

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести в порядок денний додаткове питання «Про звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував розглянути додаткове питання «Про звернення Коломийської 

міської ради до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра 

України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова» 

першим у порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: розглянути першим у порядку денному 

 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, запропонував внести до порядку денного додаткове 

питання «Про встановлення та погодження місячної плати за навчання у школах 

естетичного виховання управління культури Коломийської міської ради не більше 

як на 10% від вартості встановленої на 2020-2021 навчальний рік із врахуванням 

усіх пільг відповідно» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний  

 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, запропонував зняти з порядку денного додаткове 

земельне питання №23 «Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

 

Порядок денний 
1 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова 

2 Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 

2018-2022 роки 

3 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

4 Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за січень-квітень 2021 року (09530000000) код бюджету 

5 Про перейменування села Воскресинці Коломийського району Івано-Франківської 

області 

6 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» 

7 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Василя Атаманюка (ринок «Торговиця») в місті Коломия» 

8 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Залізнична, 33 села Саджавка Коломийської територіальної громади» 

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

Шевченка (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623281001:01:002:0264), села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

10 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року №3169-39/2018 «Про 

затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів у 

житлових будинках ОСББ м.  Коломиї на 2018-2022 роки в новій редакції» 

11 Про затвердження програми фінансової підтримки для реалізації проектів за 

принципом «Револьверного фонду», створеного на базі громадської організації 

«Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Коломиї» на 

2021 рік 

12 Про затвердження Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. 

Коломиї у новій редакції 

13 Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної 

громади на 2020-2023 роки за 2020 рік 

14 Про внесення змін до статуту Товмачицького ліцею Коломийської міської ради Івано-

Франківської області та викладення його в новій редакції 

15 Про надання згоди управлінню освіти Коломийської міської ради на списання 

основних засобів 

16 Про передачу в оперативне управління нежитлової будівлі по пр. М.Грушевського, 64 

17 Про надання дозволу на списання основних засобів 

18 Про присвоєння імені Михайла Вишиванюка Іванівецькій гімназії 

19 Про затвердження Положення про управління культури Коломийської міської ради в 

новій редакції 

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

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні 

21 Про включення в Перелік другого типу об’єкт, що перебуває у комунальній власності 

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення 

аукціону 

22 Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 

років" 



23 Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 

років" 

24 Про внесення змін до Переліку заходів фінансування ’’Комплексної  цільової 

соціальної програми розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної 

громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021 р. № 

425-11/2021 

25 Про передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, 

малоцінних швидко зношуваних предметів з балансу Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на баланс Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська районна центральна лікарня» Коломийської міської ради 

26 Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги з вивезення побутових 

відходів 

27 Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021 рік по програмі «Благоустрій 

Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

28 Про внесення змін до рішення міської  ради від  17.12.2020 року №37-3/2020 «Про 

затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

29 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №106-4/2020 «Про 

затвердження цільової програми "Сприяння закладу медицини вторинного рівня в 

Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

30 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №118-4/2020 «Про 

погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки 

31 Про утворення тимчасової контрольної комісії з інвентаризації об’єктів нерухомості, 

земель, інженерних споруд та інших активів, що розташовані на території 

Коломийського аеродрому 

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

перелік спеціальних земельних ділянок відведених для організації та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї» 

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

уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та провадження діяльності 

із забезпечення паркування транспортних засобів в   м. Коломиї» 

34 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

35 Про списання матеріальних цінностей 

36 Про затвердження складу постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння 

бджіл 

37 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” 

38 Про передачу в оренду комунальному некомерційному підприємству «Івано-

Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної 

ради» (Центр легеневих захворювань) комунального майна без проведення аукціону 

39 Про встановлення та погодження місячної плати за навчання у школах естетичного 

виховання управління культури Коломийської міської ради не більше як на 10% від 

вартості встановленої на 2020-2021 навчальний рік із врахуванням усіх пільг 

відповідно 

40 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

41 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

42 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель  

43 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

44 Про проведення інвентаризації земель 

45 Про проведення інвентаризації земель 

46 Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 2Д 

47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки в селі Шепарівці             

48 Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці  

49 Про розгляд звернень ОБ’ЄДНАНЬ СПІВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ 

БУДИНКІВ 

50 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

51 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

52 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

53 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

54 Про надання дозволу на продаж земельної ділянки несільсько-господарського  

призначення 

55 Про зміну землекористування  в селі Раківчик на вулиці Січових Стрільців, буд.65а 

56 Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

57 Про розгляд звернення ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО 

ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

58 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

59 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

60 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

61 Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

62 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

63 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   

64 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

65 Про землекористування в селі Саджавка 

66 Про проведення інвентаризації земель в селі Кубаївка 

67 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

68 Про зміну землекористування на вулиці Івана Шарлая 

69 Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Роксолани, 7 

71 Про надання земельної ділянки   у власність для індивідуального садівництва 

72 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

73 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

74 Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

75 Про зміну землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 45-а 

76 Про проведення інвентаризації земель в селі Корнич 

77 Про проведення інвентаризації земель в селі Королівка 

78 Про проведення інвентаризації земель в селі Грушів 

79 Про проведення інвентаризації земель в селі Саджавка 

80 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

- Ігор Костюк щодо виділення коштів на ремонт проїзду біля будинку №42 по 

вулиці Петлюри 

- Сергій Федчук щодо виділення коштів на встановлення вікон у 

Коломийському ліцеї №6 імені Героя України Тараса Сенюка 

- Сергій Федчук щодо виділення коштів на обладнання тротуару біля Музею 

історії м. Коломиї антипаркувальними стовпчиками 

- Мирослав Гаєвий щодо зрізання дерев по вул. І. Франка 18а/2 

- Мирослав Гаєвий щодо очищення канави по вул. І. Франка 

- Галина Беля щодо освітлення вул. Тарнавського 

- Галина Беля щодо перенесення дитячого майданчика на пл. Привокзальній 

між будинками №4 та №5  

- Леся Бєлявська щодо приведення в належний стан пандуса на вході до 

мережі аптек «DS» по вул. Шевченка 

- Віктор Фітьо щодо ефективного вирішення проблеми бродячих собак 

- Віктор Фітьо щодо проведення освітлення та шутрування вул. Полковника 

М. Колодінського 

- Тарас Гнатишин щодо відновлення роботи громадського транспорту по 

маршруту №24 

- Мирослава Воротняк щодо підсипки щебенем автомобільної площадки по 

вул. А. Чайковського, 40 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Євгеній Заграновський 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Доручив всім структурним підрозділам міської ради вчасно вживати всіх 

заходів при розгляді депутатських запитів та дотримуватись термінів при наданні 

відповідей на депутатські запити 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 

Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

ДОПОВІДАЧ: Галина Беля, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 675-14/2021 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про встановлення та погодження місячної плати за навчання у 

школах естетичного виховання управління культури Коломийської міської ради не 

більше як на 10% від вартості встановленої на 2020-2021 навчальний рік із 

врахуванням усіх пільг відповідно 



ДОПОВІДАЧ: Віктор Фітьо, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 676-14/2021 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 677-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.2.1 Переліку заходів та обсягів фінансування міської програми розвитку 

місцевого самоврядування в місті Коломиї на 2018-2022 роки)  

 

4. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 678-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.1, п.2, п.3 даного рішення, додаток 1 до рішення міської ради 

«Перерозподіл бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних  коштів 

за кодами Програмної та економічної класифікації видатків», Додаток 3 до рішення 

міської ради «Перелік об'єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитись за 

рахунок коштів бюджету розвитку Коломийської міської  територіальної громади») 

 

5. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду бюджету 

Коломийської міської територіальної громади за січень-квітень 2021 року 

(09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 679-14/2021 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про перейменування села Воскресинці Коломийського району 

Івано-Франківської області  

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 680-14/2021 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 Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 681-14/2021 зі змінами додається (п.1.2 та 

п.1.3 даного рішення знято) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Василя Атаманюка (ринок 

«Торговиця») в місті Коломия» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Залізнична, 33 села Саджавка 

Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 682-14/2021 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Шевченка (в межах земельної ділянки з кадастровим 

номером 2623281001:01:002:0264), села Воскресинці Коломийської територіальної 

громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 683-14/2021 додається 

 

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

року №3169-39/2018 «Про затвердження Програми співфінансування проведення 

капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м.  Коломиї на 2018-2022 роки в 

новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 684-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.1.8, 1.19, 1.25 Додатку 2 до Програми «Порядок співфінансування 

проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Коломиї») 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки для 

реалізації проектів за принципом «Револьверного фонду», створеного на базі 

громадської організації «Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків міста Коломиї» на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Богдан Станіславський 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 685-14/2021 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи м. Коломиї у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 686-14/2021 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку 

Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки за 2020 рік 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради  

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 687-14/2021 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Товмачицького ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області та викладення його в новій 

редакції  

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 688-14/2021 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання згоди управлінню освіти Коломийської міської 

ради на списання основних засобів  

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 689-14/2021 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління нежитлової будівлі по 

пр. М. Грушевського, 64 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 690-14/2021 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 691-14/2021 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про присвоєння імені Михайла Вишиванюка Іванівецькій 

гімназії  

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 692-14/2021 додається 

 



20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління культури 

Коломийської міської ради в новій редакції  

ДОПОВІДАЧ: Уляна Мандрусяк, начальник управління культури міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 693-14/2021 додається 

 

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

комунальній власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в 

оренду на аукціоні  

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 694-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в Додаток до рішення міської ради «Перелік першого типу об’єктів оренди, 

які підлягають передачі в оренду через аукціон») 

 

22. СЛУХАЛИ: Про включення в Перелік другого типу об’єкт, що перебуває 

у комунальній власності Коломийської територіальної громади для передачі майна 

в оренду без проведення аукціону  

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 695-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в Додаток до рішення міської ради «Перелік другого типу об’єктів оренди, які 

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону») 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних 

Сил України на період 2021-2023 років" 

ДОПОВІДАЧ: Надія Іванова, головний спеціаліст відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 696-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни, запропоновані постійною комісією з питань бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин на її засіданні під час 

розгляду даного питання) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних 

Сил України на період 2021-2023 років" 

ДОПОВІДАЧ: Надія Іванова, головний спеціаліст відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 697-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни, запропоновані постійною комісією з питань бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин на її засіданні під час 

розгляду даного питання) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Переліку заходів фінансування 

’’Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 25.03.2021 р. № 425-11/2021 

ДОПОВІДАЧ: Надія Іванова, головний спеціаліст відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 698-14/2021 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів, малоцінних швидко зношуваних предметів з балансу 

Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на баланс 

Комунального некомерційного підприємства «Коломийська районна центральна 

лікарня» Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 699-14/2021 додається 

 

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

вивезення побутових відходів 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 700-14/2021 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021 рік 

по програмі «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Федчук, Любов Сончак, Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 701-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни, запропоновані постійною комісією з питань бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин на її засіданні під час 

розгляду даного питання) 

 

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

року №37-3/2020 «Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 

2021-2025 роки» 



ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 702-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни, запропоновані постійною комісією з питань бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин на її засіданні під час 

розгляду даного питання) 

 

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

№106-4/2020 «Про затвердження цільової програми "Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Олег Токарчук, перший заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 703-14/2021 додається  

 

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

№118-4/2020 «Про погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» 

на 2021-2022 роки 

ДОПОВІДАЧ: Микола Саєвич, директор КП "Коломияводоканал" 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 704-14/2021 додається  

 

32. СЛУХАЛИ: Про утворення тимчасової контрольної комісії з 

інвентаризації об’єктів нерухомості, земель, інженерних споруд та інших активів, 

що розташовані на території Коломийського аеродрому  

ДОПОВІДАЧ: Віктор Фітьо, депутат Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 705-14/2021 додається  

 

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

№4833-65/2020 «Про перелік спеціальних земельних ділянок відведених для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів в м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Лілія Остафійчук, в.о. директора КП «Коломия Паркосервіс» 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 706-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.1 даного рішення) 

 

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

№4834-65/2020 «Про уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в                  

м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Лілія Остафійчук, в.о. директора КП «Коломия Паркосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 707-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.1 даного рішення) 



 

35. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 708-14/2021 додається  

 

36. СЛУХАЛИ: Про списання матеріальних цінностей  

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський ФПЦ» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 709-14/2021 додається  

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу постійно діючої комісії із 

встановлення факту отруєння бджіл 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 710-14/2021 додається 

 

38. 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 – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 711-14/2021 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду комунальному некомерційному 

підприємству «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр 

Івано-Франківської обласної ради» (Центр легеневих захворювань) комунального 

майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 712-14/2021 додається 

 

Земельні питання 

 

 40. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Микола Андрійчук, оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участь в голосуванні брати не буде 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 713-14/2021 додається 

 

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

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 714-14/2021 додається 

 

 42. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 715-14/2021 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 716-14/2021 додається 

 

 44. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 717-14/2021 додається 

 

 45. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 718-14/2021 додається 

 

 46. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 

2Д  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 719-14/2021 додається 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Шепарівці  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Мирослав Гаєвий, оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участь в голосуванні брати не буде 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 720-14/2021 додається 

 

 48. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 721-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в преамбулу рішення та п.1 даного рішення) 

 

49. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень ОБ’ЄДНАНЬ СПІВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 722-14/2021 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 723-14/2021 додається 

 

51. 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 724-14/2021 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участь в голосуванні брати не буде 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 725-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.3 даного рішення) 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 726-14/2021 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж земельної ділянки 

несільсько-господарського  призначення 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 727-14/2021 зі змінами додається (в рішення 

додано один пункт) 

 

55. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування  в селі Раківчик на вулиці 

Січових Стрільців, буд.65а  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 728-14/2021 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 729-14/2021 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 730-14/2021 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Любов Сончак, Сергій Федчук, Андрій Куничак, 

Богдан Станіславський, Олег Романюк, Віктор Будзінський, Ігор Костюк 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 731-14/2021 додається 

 

60. 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 – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 732-14/2021 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 733-14/2021 додається 

 

62. 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 № 734-14/2021 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки   

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 735-14/2021 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Гнатишин, оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участь в голосуванні брати не буде 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 736-14/2021 додається 

  

65. СЛУХАЛИ: Про землекористування в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 737-14/2021 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель в селі Кубаївка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 738-14/2021 додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 739-14/2021 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 740-14/2021 додається 

 

69. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 741-14/2021 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Роксолани, 7 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 742-14/2021 додається 

 

71. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 743-14/2021 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 744-14/2021 додається 

 

74. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель частини забудованого 

кварталу 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 745-14/2021 додається 

 

75. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 45-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, Роман Маліновський, Віктор Фітьо, Євгеній 

Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

76. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель в селі Корнич 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 746-14/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в нумерацію пунктів даного рішення) 

 

 



77. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель в селі Королівка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 747-14/2021 додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель в селі Грушів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 748-14/2021 додається 

 

79. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 749-14/2021 додається 

 

80. 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 – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 750-14/2021 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Олександр Поясик, запропонував повернутись до розгляду 

додаткового земельного питання №33 «Про надання земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

81. 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 № 751-14/2021 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення по депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 14 сесії депутатами внесено 12 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 - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 752-14/2021- № 763-14/2021 додаються 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 14 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  

 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Ільчишин, Євгеній Заграновський, Андрій Куничак, Алла 

Галайчук, Леся Бєлявська 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 14 сесії. 

 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                                     Мирослава ГУШУЛЕЙ 


