
Протокол 

Шістнадцятої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

24.06.2021 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 37 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Мирослав Михайлюк  
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 37 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 – 30 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

2 Про заборону розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності,  в тому числі діяльність об'єктів виносної та виїзної торгівлі в межах зон 

масового відпочинку населення 

3 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території в межах вулиць Петра Сагайдачного, Романа Шухевича, Гетьмана Івана 

Мазепи, площі Відродження та площі Ринок, м. Коломия, Коломийська територіальна 

громада, Коломийський район, Івано-Франківська область» 

4 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2623281001:01:002:0007) 

села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

5 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Шевченка, 30, села Грушів Коломийської територіальної громади» 

6 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 2623286001:02:001:0034, 

2623286001:02:001:0033) села Раківчик Коломийської територіальної громади» 

7 Про надання дозволу на внесення змін до окремої частини генерального плану та схеми 

зонування села Раківчик (щодо зміни функціонального призначення земельних ділянок) 

Коломийської територіальної громади» 

8 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення змін в 

генеральний план населеного пункту в поєднанні з детальним планом території по вул. 

Українська с. Саджавка (в межах земельної ділянки гр. Тимінської О. В.) Коломийської 

територіальної громади» 

9 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2021р. №537-12/2021 «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» 

10 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» 

11 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» 

12 Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд 

у Коломийській територіальній громаді 

13 Про затвердження Порядку встановлення літніх майданчиків біля закладів громадського 

харчування у Коломийській територіальній громаді 

14 Про встановлення місцевих податків і зборів на території Коломийської територіальної 

громади 

15 Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку 

16 Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

17 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 17.12.2020 р. №27-3/2020 «Про 

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

18 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №2192-28/2017 «Про 

затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї 

на 2018-2022 роки» 

19 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

20 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

21 Про реорганізацію бібліотечної мережі Коломийської територіальної громади 

22 Про втрату чинності рішення міської ради від 25.05.2017 р. № 1525-21/2017 «Про 

проведення конкурсів на укладення договорів оренди комунального майна територіальної 

громади міста Коломиї» 

23 Про передачу в оренду Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

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

комунального майна без проведення аукціону 

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

40а, с. Воскресинці (площею 20,2 кв.м.) 

25 Про передачу в оренду управлінню культури міської ради комунального майна без 

проведення аукціону 

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

3/3, м. Коломия (площею 11,7 кв.м.) 

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

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

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

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

29 Про передачу в оренду управлінню освіти міської ради комунального майна без 

проведення аукціону 

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

майна, яке належить до комунальної власності Коломийської територіальної громади» 

31 Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської територіальної 

громади, які підлягають приватизації у 2021 році 

32 Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

33 Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської ради приватизованих 

нежитлових та житлових приміщень 

34 Про передачу нерухомого майна та індивідуально визначеного майна комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

35 Про затвердження передавального акту з припинення юридичної особи – Коломийської 

районної дитячо - юнацької спортивної школи 

36 Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у новій редакції 

37 Про найменування та затвердження статуту Іванівецької гімназії Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області 



38 Про надання дозволу на списання основних засобів 

39 Про затвердження Положення  про конкурс на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти Коломийської міської ради в новій редакції 

40 Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної 

середньої освіти Коломийської територіальної громади 

41 Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 5 імені Т.Г.Шевченка та 

його філій 

42 Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 8 та його філій 

43 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.07.2018 року №2830-35/2018 «Про 

надання в оренду частини нежитлового приміщення по вул. М. Драгоманова, 3 «в»» 

44 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2019р. №3814-47/2019 «Про 

затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних 

працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області  в новій редакції» 

45 Про зміну засновника сільських виборчих комісій 

46 Про затвердження Положення про міську комісію з питань евакуації та затвердження 

складу міської комісії з питань евакуації у новій редакції  

47 Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при 

міській раді та затвердження складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у 

новій редакції 

48 Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської міської 

ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на списання 

інших необоротних матеріальних активів 

49 Про внесення змін до  структури та чисельності КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР  на 

2021 рік 

50 Про внесення змін до штатного розпису КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

51 Про внесення змін до фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

52 Про затвердження  звіту про виконання фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР за 1 квартал 2021 року 

53 Про передачу основного засобу з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на баланс 

Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

54 Про порядок розподілу орендної плати за користування комунальним майном 

55 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» на 2021 рік та викладення його в новій редакції 

56 Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в 

Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

57 Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Зеленосвіт» на 2021 

рік 

58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

59 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Королівка 

60 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

61 Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

62 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

63 Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

64 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

65 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 



66 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

67 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

68 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Федора Достоєвського, 41 

69 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в м. Коломия 

70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   

71 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Раківчик 

72 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Південна, 28а 

73 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

74 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

75 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

76 Про землекористування на вулиці Короля Данила, 10 

77 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

78 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Королівка 

79 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

80 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

81 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

82 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

83 Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

84 Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

85 Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 33 

86 Про затвердження проекту землеустрою 

87 Про проведення інвентаризації земель забудованого кварталу 

88 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

89 Про надання земельних ділянок у власність 

90 Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Шепарівці 

91 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   

92 Про землекористування на вулиці Садова 

93 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

94 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на площі Привокзальна, 3 

95 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

96 Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО-44” 

97 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

98 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

99 Про надання в оренду земельних ділянок 



100 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

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

суміжного землекористування 

102 Про зміну землекористування на вулиці Йосипа Сліпого, 4 

103 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

104 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

105 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 30 

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

107 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

108 Про зміну землекористувань 

109 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

110 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

111 Про зміну землекористувань 

112 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

113 Про зміну землекористування на вулиці Театральна, 38 

114 Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

115 Про зміну землекористувань 

116 Про надання в оренду земельну ділянку 

117 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

118 Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

119 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

120 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

121 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

122 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

123 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

124 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

125 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Вячеслава Чорновола, 25 

126 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

127 Про поділ земельних ділянки на вулиці Карпатська, 176 

128 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

129 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

130 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

131 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

132 Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій із землеустрою для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 6 загальних питань: 

- №10 «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»; 

- №11 «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»; 

- №26 «Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по 

вул. Чорновола 3/3, м. Коломия (площею 11,7 кв.м.)»; 

- №42 «Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 8 та 

його філій»; 

- №44 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2019р. №3814-

47/2019 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду 

директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської області  в новій 

редакції»»; 

- №56 «Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік»». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

допрацювання земельне питання №48 « Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи 

Лисенка, 30» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 11 додаткових 

загальних питань: 

1. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету; 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 р. №36-3/2020 

"Про затвердження програми "Удосконалення роботи служби превентивної поліції, 

покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 

2021-2025 роки""; 

3. 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; 

4. Про внесення змін до цільової програми "Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік»; 

5. Про виділ частки з нерухомого майна по вул. Переяславська, 2, м.Коломия; 



6. Про затвердження протоколу проведення електронного аукціону за 

адресою вул.Театральна, 17 м.Коломия; 

7. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. Карпатська, 71а/2 (в межах земельної ділянки з 

кадастровим номером 2610600000:11:009:0021), місто Коломия Коломийської 

територіальної громади»; 

8. Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 9 та його 

філію; 

9. Про встановлення пам̓ятника Андрію Федчуку; 

10. Про внесення змін до цільової програми «Протидія туберкульозу в 

Коломийській ОТГ  на 2021 рік»; 

11. Про втрату чинності рішень Коломийської міської ради від 25.03.2021 р. 

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

та від 08.04.2021 р. №466-11/2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку ІІ та ІІІ 

груп». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

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 внести в порядок денний три додаткові питання «Про 

звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував розглянути звернення першими у порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: розглянути першими у порядку денному 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував розглянути земельне питання №26 «Про землекористування на 

вулиці Гетьманська, 5» після звернень Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: розглянути після звернень 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили розглянути загальне питання №34 «Про 

передачу нерухомого майна та індивідуально визначеного майна комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 



Коломийської міської ради Івано-Франківської області»» перед земельними 

питаннями 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: розглянути перед земельними питаннями 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував розглянути загальне питання №40 «Про оголошення конкурсів 

на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти 

Коломийської територіальної громади» після загального питання №34 «Про 

передачу нерухомого майна та індивідуально визначеного майна комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області»» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: розглянути після загального питання №34 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 20 додаткових  

земельних питань: 

1. Про затвердження проекту землеустрою; 

2. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 

торгах; 

3. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 

4. Про землекористування на вулиці Січових Стрільців; 

5. Про землекористування на вулиці Осипа Маковея; 

6. Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша, 9; 

7. Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12; 

8. Про зміну землекористування на Вічевому Майдані, 2; 

9. Про зміну землекористування на вулиці Івана Новодворського, 15-а; 

10. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая; 

11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки; 

12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів; 

13. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки;  

14. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок;  

15. Про зміну цільового призначення земельних ділянок; 

16. Про зміну цільового призначення земельних ділянок; 

17. Про надання дозволу на розроблення проектe землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки; 

18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту села Шепарівці; 

19. Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша; 

20. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 

торгах. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 
 

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

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

України Дмитра Разумкова 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова 

3.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова 

4.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова 

5.  Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

6.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

7.  Про заборону розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності,  в тому числі діяльність об'єктів виносної та виїзної торгівлі в межах зон 

масового відпочинку населення 

8.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території в межах вулиць Петра Сагайдачного, Романа Шухевича, Гетьмана Івана 

Мазепи, площі Відродження та площі Ринок, м. Коломия, Коломийська територіальна 

громада, Коломийський район, Івано-Франківська область» 

9.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2623281001:01:002:0007) 

села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

10.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Шевченка, 30, села Грушів Коломийської територіальної громади» 

11.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623286001:02:001:0034, 2623286001:02:001:0033) села Раківчик Коломийської 

територіальної громади» 

12.  Про надання дозволу на внесення змін до окремої частини генерального плану та 

схеми зонування села Раківчик (щодо зміни функціонального призначення земельних 

ділянок) Коломийської територіальної громади» 

13.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення змін в 

генеральний план населеного пункту в поєднанні з детальним планом території по вул. 

Українська с. Саджавка (в межах земельної ділянки гр. Тимінської О. В.) Коломийської 

територіальної громади» 

14.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2021р. №537-12/2021 «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» 

15.  Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та 

споруд у Коломийській територіальній громаді 

16.  Про затвердження Порядку встановлення літніх майданчиків біля закладів 

громадського харчування у Коломийській територіальній громаді 

17.  Про встановлення місцевих податків і зборів на території Коломийської територіальної 

громади 

18.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку 

19.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 



земельної ділянки 

20.  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 17.12.2020 р. №27-3/2020 

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

рік» 

21.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №2192-28/2017 «Про 

затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті 

Коломиї на 2018-2022 роки» 

22.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

23.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

24.  Про реорганізацію бібліотечної мережі Коломийської територіальної громади 

25.  Про втрату чинності рішення міської ради від 25.05.2017 р. № 1525-21/2017 «Про 

проведення конкурсів на укладення договорів оренди комунального майна 

територіальної громади міста Коломиї» 

26.  Про передачу в оренду Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

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

комунального майна без проведення аукціону 

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

40а, с. Воскресинці (площею 20,2 кв.м.) 

28.  Про передачу в оренду управлінню культури міської ради комунального майна без 

проведення аукціону 

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

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

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

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

31.  Про передачу в оренду управлінню освіти міської ради комунального майна без 

проведення аукціону 

32.  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» 

33.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської 

територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році 

34.  Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

35.  Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської ради приватизованих 

нежитлових та житлових приміщень 

36.  Про затвердження передавального акту з припинення юридичної особи – Коломийської 

районної дитячо - юнацької спортивної школи 

37.  Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у новій 

редакції 

38.  Про найменування та затвердження статуту Іванівецької гімназії Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області 

39.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

40.  Про затвердження Положення  про конкурс на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти Коломийської міської ради в новій редакції 

41.  Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 5 імені Т.Г.Шевченка 

та його філій 

42.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.07.2018 року №2830-35/2018 «Про 

надання в оренду частини нежитлового приміщення по вул. М. Драгоманова, 3 «в»» 

43.  Про зміну засновника сільських виборчих комісій 

44.  Про затвердження Положення про міську комісію з питань евакуації та затвердження 

складу міської комісії з питань евакуації у новій редакції  

45.  Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію 

при міській раді та затвердження складу Державної надзвичайної протиепізоотичної 



комісії у новій редакції 

46.  Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

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

списання інших необоротних матеріальних активів 

47.  Про внесення змін до  структури та чисельності КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР  

на 2021 рік 

48.  Про внесення змін до штатного розпису КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 

рік 

49.  Про внесення змін до фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 

рік 

50.  Про затвердження  звіту про виконання фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР за 1 квартал 2021 року 

51.  Про передачу основного засобу з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на баланс 

Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

52.  Про порядок розподілу орендної плати за користування комунальним майном 

53.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» на 2021 рік та викладення його в новій редакції 

54.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Зеленосвіт» на 

2021 рік 

55.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

56.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 р. №36-3/2020 "Про 

затвердження програми "Удосконалення роботи служби превентивної поліції, 

покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 

2021-2025 роки"" 

57.  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 

58.  Про внесення змін до цільової програми "Сприяння закладу медицини вторинного 

рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

59.  Про виділ частки з нерухомого майна по вул. Переяславська, 2, м.Коломия 

60.  Про затвердження протоколу проведення електронного аукціону за адресою 

вул.Театральна, 17 м.Коломия 

61.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Карпатська, 71а/2 (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2610600000:11:009:0021), місто Коломия Коломийської територіальної громади» 

62.  Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 9 та його філію 

63.  Про встановлення пам̓ятника Андрію Федчуку 

64.  Про внесення змін до цільової програми «Протидія туберкульозу в Коломийській ОТГ  

на 2021 рік» 

65.  Про втрату чинності рішень Коломийської міської ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 

«Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ груп» та від 08.04.2021 

р. №466-11/2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 р. №457-

11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку ІІ та ІІІ груп» 

66.  Про передачу нерухомого майна та індивідуально визначеного майна комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

67.  Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної 

середньої освіти Коломийської територіальної громади 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

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



господарства в селі Королівка 

70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

71.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

72.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

73.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

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

господарства 

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

господарства 

77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Федора Достоєвського, 41 

79.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в м. Коломия 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Раківчик 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Південна, 28а 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

84.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

85.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

86.  Про землекористування на вулиці Короля Данила, 10 

87.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

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

господарства в селі Королівка 

89.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

91.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

93.  Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

94.  Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 33 

95.  Про затвердження проекту землеустрою 

96.  Про проведення інвентаризації земель забудованого кварталу 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

98.  Про надання земельних ділянок у власність 

99.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Шепарівці 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд   

101.  Про землекористування на вулиці Садова 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд 



103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на площі Привокзальна, 3 

104.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

105.  Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО-44” 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

108.  Про надання в оренду земельних ділянок 

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

господарства 

110.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

111.  Про зміну землекористування на вулиці Йосипа Сліпого, 4 

112.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

113.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

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

115.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

116.  Про зміну землекористувань 

117.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

118.  Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

119.  Про зміну землекористувань 

120.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

121.  Про зміну землекористування на вулиці Театральна, 38 

122.  Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

123.  Про зміну землекористувань 

124.  Про надання в оренду земельну ділянку 

125.  Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

126.  Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

130.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

господарства 

133.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Вячеслава Чорновола, 25 

134.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

135.  Про поділ земельних ділянки на вулиці Карпатська, 176 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

139.  74. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

140.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій із землеустрою для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

141.  Про затвердження проекту землеустрою 

142.  Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 

торгах 

143.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

144.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців 

145.  Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 

146.  Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша, 9 

147.  Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

148.  Про зміну землекористування на Вічевому Майдані, 2 

149.  Про зміну землекористування на вулиці Івана Новодворського, 15-а 

150.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

151.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

152.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

153.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   

154.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок   

155.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

156.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

157.  Про надання дозволу на розроблення проектe землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

158.  Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту села Шепарівці 

159.  Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 

160.  Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 

торгах 

161. П Про прийняття рішень по депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Вручив подяку заслуженого донора України Михайлу Іванчуку 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒ Олег Романюк щодо асфальтування дорожнього покриття та встановлення 

тротуару біля будинку №44 по вул. Січових Стрільців. 



‒ Мирослав Гаєвий щодо відтермінування приєднання Шепарівцівської 

гімназії Коломийської міської ради до опорного закладу освіти 

Коломийського ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка Коломийської міської ради. 

‒ Мирослав Гаєвий щодо встановлення дорожніх знаків на вул. Івана Франка. 

‒ Віктор Фітьо щодо благоустрою прибудинкової території та сприяння у 

проведенні природного газу до будинку №4Б по вул. Семена Палія. 

‒ Віктор Фітьо щодо незадовільного стану дитячого майданчика в парку імені 

Кирила Трильовського. 

‒ Сергій Коцюр щодо проведення ремонту дорожнього покриття на вул. М. 

Сарма-Соколовського та вул. І.Ткачука. 

‒ Галина Беля щодо незаконно встановленої споруди біля будівлі №43 на 

проспекті Чорновола. 

‒ Євгеній Заграновський щодо встановлення дитячого майданчика на розі 

вулиць Зелена та Двірська в с. Королівка. 

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

м. Коломиї з фонду житла для тимчасового проживання та видача ордеру на 

дану квартиру Ярославі Алексєєвій. 

‒ Світлана Голдищук щодо сприяння завершенню робіт по водовідведенню на 

вул. Маковея. 

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: Віталій Гурник, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №767-16/202 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Голови 

Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

ДОПОВІДАЧ: Віктор Фітьо, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №768-16/2021 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Голови 

Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

ДОПОВІДАЧ: Віктор Фітьо, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №769-16/2021 додається 
 

 4. СЛУХАЛИ: Про звернення Про звернення Коломийської міської ради до 

Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

ДОПОВІДАЧ: Віктор Фітьо, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №770-16/2021 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №771-16/2021 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №772-16/2021 зі змінами додається  

 

7. СЛУХАЛИ: Про заборону розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності,  в тому числі діяльність об'єктів 

виносної та виїзної торгівлі в межах зон масового відпочинку населення 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території в межах вулиць Петра Сагайдачного, 

Романа Шухевича, Гетьмана Івана Мазепи, площі Відродження та площі Ринок, м. 

Коломия, Коломийська територіальна громада, Коломийський район, Івано-

Франківська область» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №773-16/2021 додається  

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території (в межах земельної ділянки з кадастровим 

номером 2623281001:01:002:0007) села Воскресинці Коломийської територіальної 

громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №774-16/2021 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Шевченка, 30, села Грушів 

Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №775-16/2021 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території (в межах земельних ділянок з 

кадастровими номерами 2623286001:02:001:0034, 2623286001:02:001:0033) села 

Раківчик Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №776-16/2021 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін до окремої частини 

генерального плану та схеми зонування села Раківчик (щодо зміни 

функціонального призначення земельних ділянок) Коломийської територіальної 

громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №777-16/2021 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Внесення змін в генеральний план населеного пункту в поєднанні з 

детальним планом території по вул. Українська с. Саджавка (в межах земельної 

ділянки гр. Тимінської О. В.) Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №778-16/2021 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2021р. 

№537-12/2021 «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 Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №779-16/2021 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації 

фасадів будинків та споруд у Коломийській територіальній громаді 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Любов Сончак, Роман Дячук, Сергій 

Коцюр, Микола Бакай, Олег Романюк, Роман Маліновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку встановлення літніх майданчиків 

біля закладів громадського харчування у Коломийській територіальній громаді 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №780-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в Порядок встановлення літніх майданчиків біля закладів громадського 

харчування у Коломийській територіальній громаді) 

 



17.СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Коломийської територіальної громади  

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №781-16/2021 зі змінами додається  

 

18. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 

податку 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №782-16/2021 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 та Антимонопольним комітетом) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Дуляба 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №783-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) 

 

20. 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 

17.12.2020 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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №784-16/2021 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. 

№2192-28/2017 «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №785-16/2021 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ рішення міської ради №786-16/2021 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №787-16/2021 додається 

 



24. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію бібліотечної мережі Коломийської 

територіальної громади 

ДОПОВІДАЧ: Роксолана Кривюк, в.о. начальника управління культури міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, запропонував надати слово представнику колективу 

Богдану Клапчуку 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Богдану Клапчуку, за – 28 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Клапчук, Заслужений працівник культури України 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №788-16/2021 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення міської ради від 25.05.2017 р. 

№ 1525-21/2017 «Про проведення конкурсів на укладення договорів оренди 

комунального майна територіальної громади міста Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №789-16/2021 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №790-16/2021 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Шевченка 40а, с. Воскресинці (площею 20,2 кв.м.) 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №791-16/2021 додається 
 

28. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду управлінню культури міської ради 

комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №792-16/2021 додається 
 

29. 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 №793-16/2021 додається 



30. 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 №794-16/2021 додається 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Євгеній Заграновський, Роман Мадерук 
 

31. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду управлінню освіти міської ради 

комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №795-16/2021 додається 
 

32. 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 – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №796-16/2021 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Коломийської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №797-16/2021 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що 

перебувають 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 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №798-16/2021 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської 

ради приватизованих нежитлових та житлових приміщень 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №799-16/2021 додається 
 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту з припинення 

юридичної особи – Коломийської районної дитячо - юнацької спортивної школи 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді і спорту міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №800-16/2021 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту 

міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді і спорту міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №801-16/2021 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про найменування та затвердження статуту Іванівецької 

гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №802-16/2021 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №803-16/2021 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти Коломийської міської ради в новій 

редакції 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №804-16/2021 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей 

№ 5 імені Т.Г.Шевченка та його філій 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №805-16/2021 зі змінами додається (у рішення 

додано пункт 11) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.07.2018 

року №2830-35/2018 «Про надання в оренду частини нежитлового приміщення по 

вул. М. Драгоманова, 3 «в»» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №806-16/2021 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: Про зміну засновника сільських виборчих комісій 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, в.о. начальника відділу ведення Державного 

реєстру виборців міської ради   

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №807-16/2021 додається 



44. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про міську комісію з питань 

евакуації та затвердження складу міської комісії з питань евакуації у новій редакції    

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради   

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №808-16/2021 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Державну надзвичайну 

протиепізоотичну комісію при міській раді та затвердження складу Державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Коба, начальник відділу охорони здоров’я міської ради   

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №809-16/2021 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на списання інших необоротних матеріальних 

активів 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №810-16/2021 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  структури та чисельності КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР  на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №811-16/2021 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №812-16/2021 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №813-16/2021 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження  звіту про виконання фінансового плану 

КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР за 1 квартал 2021 року 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №814-16/2021 додається 



51. СЛУХАЛИ: Про передачу основного засобу з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на баланс Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №815-16/2021 додається 

52. СЛУХАЛИ: Про порядок розподілу орендної плати за користування 

комунальним майном 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №816-16/2021 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік та викладення його в новій 

редакції 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №817-16/2021 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) 

 

54. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Зеленосвіт» на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Василь Михайлищук, директор КП «Зеленосвіт»   

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Роман Дячук, Ігор Ільчишин, Сергій Федчук, 

Роман Маліновський, Мирослав Гаєвий, Микола Бакай 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №818-16/2021 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Володимир Григорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №819-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в преамбулу даного рішення та Додаток до рішення «Перелік об'єктів, 

видатки на які у 2021 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку 

Коломийської міської  територіальної громади») 
 

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

№36-3/2020 "Про затвердження програми "Удосконалення роботи служби 



превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та 

підняття іміджу служби на 2021-2025 роки"" 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради   

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №820-16/2021 додається 
 

57. 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» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №821-16/2021 додається 
 

58. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми "Сприяння закладу 

медицини вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №822-16/2021 додається 
 

59. СЛУХАЛИ: Про виділ частки з нерухомого майна по вул. Переяславська, 

2, м.Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №823-16/2021 додається 
 

60. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу проведення електронного 

аукціону за адресою вул.Театральна, 17 м.Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №824-16/2021 додається 
 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Карпатська, 71а/2 (в межах 

земельної ділянки з кадастровим номером 2610600000:11:009:0021), місто Коломия 

Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №825-16/2021 додається 
 

62. СЛУХАЛИ: Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей 

№ 9 та його філію 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26  



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №826-16/2021 додається 
 

63. СЛУХАЛИ: Про встановлення пам’ятника Андрію Федчуку 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді і спорту міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №827-16/2021 додається 
 

64. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Протидія 

туберкульозу в Коломийській ОТГ  на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №828-16/2021 додається 
 

65. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішень Коломийської міської ради від 

25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку платників 

ІІ та ІІІ груп» та від 08.04.2021 р. №466-11/2021 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного 

податку ІІ та ІІІ груп»  

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Привітав Світлану Голдищук з нагоди дня народження 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву на 1 год 30 хв 

Перерва 1 год 30 хв 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 
 

66. СЛУХАЛИ: Про передачу нерухомого майна та індивідуально 

визначеного майна комунального некомерційного підприємства «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №829-16/2021 додається 
 

67. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад 

керівників закладів загальної середньої освіти Коломийської територіальної 

громади 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №830-16/2021 зі змінами додається (викласти 

пункт 1.4 в новій редакції) 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є пропозиції або питання? 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук, запропонував повернутися до розгляду 

загального питання №12 «Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, 

реставрації фасадів будинків та споруд у Коломийській територіальній громаді» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду загального питання №12, за – 31 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду питання 

СЛУХАЛИ: «Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів 

будинків та споруд у Коломийській територіальній громаді» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №831-16/2021 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, запропонував повернутись до розгляду загального 

питання №2 «Про заборону розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності,  в тому числі діяльність об'єктів виносної та виїзної 

торгівлі в межах зон масового відпочинку населення» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення розгляду до загального питання №2, за -16 

ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, депутат міської ради, звернувся до міського голови 

та секретаря міської ради з проханням посприяти у вирішенні конфлікту щодо 

вчинення тиску із застосуванням фізичної сили помічником депутата 

Коломийської міської ради Віталієм Жупанським на начальника відділу з питань 

майна комунальної власності міської ради Романа Мадерука. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак доручив голові постійної комісії з питань освіти, 

культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, 

охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, 

захисту прав людини та правопорядку Ростиславу Петруняку розглянути дане 

питання на засіданні комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Євгеній Заграновський, Ігор Ільчишин 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський з пропозицією заслухати учасника інциденту 

Романа Мадерука 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник, Роман Дячук, Леся Бєлявська, Євгеній 

Заграновський, Сергій Федчук, Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Роману Мадеруку, за – 35 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Роман Мадерук, Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Роман 

Маліновський, Любомир Бордун, Любов Сончак 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, запропонував повернутись до розгляду порядку 

денного  

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр з пропозицією оголосити перерву 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву на 15 хв.  

 

Перерва 15 хв. 
 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував повернутись до розгляду порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести до порядку денного депутатського запиту Сергія 

Федчука 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук зачитав депутатський запит щодо вчинення тиску із 

застосуванням фізичної сили помічником депутата Коломийської міської ради 

Віталієм Жупанським на начальника відділу з питань майна комунальної власності 

міської ради Романа Мадерука. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Євгеній Заграновський, Сергій Федчук 

 

Земельні питання 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив, що відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» в Україні рішення ради щодо безоплатної передачі земельної 

ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що 

перебувають у користуванні громадян та випадків передачі земельних ділянок 

власнику, розташованого на ній житлового будинку, іншої будівлі, споруди) 

приймається не менше як 2/3 голосів депутатів від загального складу ради 

 

68. 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 № 832-16/2021 додається 

 

 69. 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 – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №833-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

 70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №834-16/2021 додається 

 



 71. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №835-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

 72. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №836-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

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

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №837-16/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №838-16/2021 додається 

 

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

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №839-16/2021 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 №840-16/2021 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського, 41 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Уляна Мандрусяк оголосила про конфлікт інтересів і про те, що 

участі в голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №841-16/2021 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки   

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №842-16/2021 додається 

 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Раківчик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №843-16/2021 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Південна, 28а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №844-16/2021 додається  

 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

84. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

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

у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №845-16/2021 додається 

 

85. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №846-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

 

 



86. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Короля Данила, 10 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Поставив на повторне голосування земельне питання №19 Про 

землекористування на вулиці Короля Данила, 10 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

87. 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 №847-16/2021 додається 

 

88. 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 №848-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

89. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №849-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

90. 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 №850-16/2021 додається 

 

91. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №851-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

92. 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 – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №852-16/2021 додається 



  

93. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №853-16/2021 додається 

 

94. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, біля 

будинку № 33  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №854-16/2021 додається 

 

95. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №855-16/2021 додається 

 

96. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель забудованого кварталу 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №856-16/2021 додається 

 

97. 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 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №857-16/2021 додається 

 

98. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №858-16/2021 додається 

 

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

Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №859-16/2021 додається 

 

100. 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №860-16/2021 додається 
 

101. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Садова 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №861-16/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №862-16/2021 додається 

 

103. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на площі Привокзальна, 3 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ:Богдан Станіславський з пропозицією зняти дане питання на 

доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за– 33 

ВИРІШИЛИ: вирішили зняти на доопрацювання  

 

104. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №863-16/2021 додається 

 

105. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО-44” 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №864-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

106. 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 – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №865-16/2021 додається 

 



107. 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 – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №866-16/2021 додається 

 

108. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №867-16/2021 додається 

 

109. 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 №868-16/2021 додається 

 

110. 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 – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №869-16/2021 додається 

 

111. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Йосипа Сліпого, 4 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №870-16/2021 додається 

 

112. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №871-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

113. 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 №872-16/2021 додається 

 

 



114. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Майданського, 12-Е/1 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №873-16/2021 додається  

 

115. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №874-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

116. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №875-16/2021 додається 

 

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

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №876-16/2021 додається 

 

119. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №877-16/2021 додається 

 

120. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №878-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

 



121. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Театральна, 38 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №879-16/2021 додається 

 

122. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №880-16/2021 додається 

 

123. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №881-16/2021 додається 

 

124. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельну ділянку 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Олександр Поясик оголосив про конфлікт інтересів і про те, що 

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №882-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №883-16/2021 зі змінами додається (виключити 

пункт 1.1., повторюється двічі) 

 

126 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 №884-16/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №885-16/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №886-16/2021 додається 

 

129. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок 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 №887-16/2021 додається 

 

130. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №888-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

 

131. 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 

ВИСТУПИЛИ: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №889-16/2021 додається 

 

132. 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 №890-16/2021 додається 

 

133. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Вячеслава Чорновола, 25 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 

 

 



134. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №891-16/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу рішення) 

135. СЛУХАЛИ: Про поділ земельних ділянки на вулиці Карпатська, 176 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №892-16/2021 додається 

 

136. 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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №893-16/2021 додається 

 

137. 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №894-16/2021 додається 

 

138. 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 – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №895-16/2021 додається 

 

139. 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №896-16/2021 додається 

 

140. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документацій із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №897-16/2021 додається 



ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник запропонував повернутись до загального 

земельного питання №10 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: повернутись до питання №10 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №898-16/2021 додається 

 

141. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №899-16/2021 додається 

 

142. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  

ділянок несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 

земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №900-16/2021 додається 

 

143. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №901-16/2021 додається 

 

144. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №902-16/2021 додається 

 

145. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №903-16/2021 додається 

 

146. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша, 9 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №904-16/2021 додається 

 

147. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №905-16/2021 додається 

 

148. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на Вічевому Майдані, 2 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №906-16/2021 додається 

 

149. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Новодворського, 15-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

150. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №907-16/2021 додається 

 

151. 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 №908-16/2021 додається 

 

152. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Гнатишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №909-16/2021 додається 

153. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки   

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №910-16/2021 додається 

 



154. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок   

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №911-16/2021 додається 

 

155. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №912-16/2021 додається 

 

156. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 913-16/2021 додається 

 

157. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектe землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

158. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту села Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №914-16/2021 додається 

 

159. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №915-16/2021 додається 

 

160. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 

земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №916-16/2021 додається 

 

 



161. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 11 депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 16 сесії депутатами внесено 11 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 № 917-16/2021 - 927-16/2021додаються 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 16 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  

 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Ігор Ільчишин, Андрій Куничак, Богдан 

Станіславський 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 16 сесії. 

 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст 

організаційного відділу                                         Іванна ГОЛИНСЬКА 


