
Протокол 

Сімнадцятої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

22.07.2021 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради 

Відсутні: Микола Бакай, Тарас Гнатишин, Михайло Грицюк, Ігор Ільчишин, 

Роман Маліновський, Олександр Поясик, Сергій Федчук. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 32 депутати міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За надання слова військовому капелану Василю Довганюку. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: військовий капелан, священник Василь Довганюк 

ВИСТУПИЛИ: Олекса Мельник, проектант пам’ятної монети до 780-річчя міста 

Коломиї.  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1.  Про план роботи міської ради на друге півріччя 2021 року 

2.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

3.  Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-ше півріччя 

2021 року (0953000000) код бюджету 

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

(09530000000) код бюджету 

5.  Про затвердження міської цільової програми «Розроблення та оновлення містобудівної 

документації Коломийської територіальної громади на 2022 – 2026 роки» 

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

Білейчука, 22 села Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області» 

7.  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» 

8.  Про затвердження порядку сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення 

конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді 

9.  Про затвердження Примірного договору оренди майна комунальної власності 

Коломийської міської ради 

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

Коломия на одну особу за другий квартал  2021 року 



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

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

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

проведення аукціону 

13.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Петлюри 85, 

м. Коломия (площею 73,5 кв.м.) 

14.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Петлюри 85, 

м. Коломия (площею 82,4 кв.м.) 

15.  Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством «Укрпошта» за 

адресою вул. Чорновола, 49, м. Коломия 

16.  Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством «Укрпошта» за 

адресою вул. Січових Стрільців, 39, м. Коломия 

17.  Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством «Укрпошта» за 

адресою вул. Богуна, 34, м. Коломия 

18.  Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2022 - 2025 роки 

19.  Про утворення Комунального закладу «Малий груповий будинок» Коломийської міської 

ради 

20.  Про затвердження структури та чисельності комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

21.  Про затвердження штатного розпису комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

22.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2021 рік 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки   

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

ділянки 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки для індивідуального садівництва 

29.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

33.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

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

ділянки на вулиці Карпатська 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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



ділянки в селі Воскресинці 

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

ділянки 

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

ділянки 

42.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в селі Воскресинці 

43.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Воскресинці 

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

ділянки 

48.  Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок   

49.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

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

ділянки на вулиці Федора Достоєвського, 5-А 

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

ділянки 

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

ділянки   

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

ділянки 

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

ділянки 

55.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

56.  Про надання земельних ділянок у власність   

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

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

ділянки 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

60.  Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

61.  Про землекористування на вулиці Валова 

62.  Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних торгах 

63.  Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільсько-господарського 

призначення 

64.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

65.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки 

66.  Про поділ земельної ділянки на площі Привокзальній, 15 

67.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 29-а 

68.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

69.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 210 



70.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 37 

71.  Про надання в оренду земельних ділянок 

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

73.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

74.  Про землекористування на вулиці Курінного Скуби, 18 

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

суміжного землекористування 

76.  Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, б/н 

77.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 7 

78.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

79.  Про зміну землекористування на вулиці Кирила Трильовського, 7 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

84.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

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

ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 30 

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

ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 15Б 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства 

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

ділянки на вулиці Театральній, 25-а 

89.  Про поділ земельної ділянки 

90.  Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

91.  Про землекористування на вулиці Театральна, 20 

92.  Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ “ВЕРХОВИНА 44” 

93.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

94.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

95.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

96.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

97.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

98.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

99.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

100.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд 

101.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

102.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

103.  Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ “ПАЛІЯ-26” 



104.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд 

105.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

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

ділянки в селі Товмачик 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 4 загальних питання: 

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

вул. Петлюри 85, м. Коломия (площею 73,5 кв.м.)»; 

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

вул. Петлюри 85, м. Коломия (площею 82,4 кв.м.)»; 

- №15 «Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством 

«Укрпошта» за адресою вул. Чорновола, 49, м. Коломия»; 

- №22 «Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2021 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 10 земельних питань:  

- №39 «Про землекористування на вулиці Валова»; 

- №40 «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 

земельних торгах»; 

- №41 «Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільсько-

господарського призначення»; 

- №42 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок»; 

- №44 «Про поділ земельної ділянки на площі Привокзальній, 15»; 

- №56 «Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького»; 

- №59 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №67 «Про поділ земельної ділянки»; 

- №70 «Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ВЕРХОВИНА 44”»; 

- №83 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Іван Данилишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 15 додаткових загальних питань: 



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

виконавчих органів; 

2. Про оголошення конкурсу на посаду директора комунальної установи 

“Інклюзивно-ресурсний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області”; 

3. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

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

Коломия»; 

4. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. Вячеслава Чорновола, 30 (кадастровий номер 

2610600000:18:001:0207) в місті Коломия»; 

5. Про передачу нежитлового приміщення на бульварі Лесі Українки, 37 в м. 

Коломия; 

6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 

7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали); 

8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали); 

9. Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на 2022-2025 роки»; 

10. Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення 

на 2022-2025 роки»; 

11. Про затвердження Програми «Поховання померлих одиноких громадян, 

осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися 

рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2025 роки»; 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1896-

25/2017 «Про затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та 

розвитку  м. Коломиї на 2017-2021 роки»; 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. №701-14/2021 

«Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки по програмі 

«Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»»; 

14. 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; 

15. Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській міській  територіальній громаді на 2022-2024 

роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній ради ми вирішили внести в порядок денний додаткове 

питання «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 

розглянути його першим у порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути першим 
 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести в порядок денний додаткове загальне питання «Про 

прийняття на баланс Коломийської міської ради нежитлової будівлі по вул. 

Петлюри, 85 в м. Коломия» та розглянути його останнім перед земельними 

питаннями 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути останнім перед земельними 

питаннями 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є зміни та доповнення до порядку денного? 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський з пропозицією зняти з порядку денного 

земельне питання №7 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, який запропонував зняти з порядку денного земельне 

питання №58 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, Іван Данилишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття земельного питання №58, за – 10 

ВИРІШИЛИ: не знімати з порядку денного  

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, який запропонував зняти з порядку денного 

земельне питання №50 «Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Новодворського, 15-а» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: не знімати з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 
 

Порядок денний 
1.  Звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

2.  Про план роботи міської ради на друге півріччя 2021 року 

3.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

4.  Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-ше півріччя 

2021 року (0953000000) код бюджету 

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

(09530000000) код бюджету 

6.  Про затвердження міської цільової програми «Розроблення та оновлення містобудівної 

документації Коломийської територіальної громади на 2022 – 2026 роки» 

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

Білейчука, 22 села Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області» 

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

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

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

рік» 



9.  Про затвердження порядку сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення 

конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді 

10.  Про затвердження Примірного договору оренди майна комунальної власності 

Коломийської міської ради 

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

Коломия на одну особу за другий квартал  2021 року 

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

продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

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

проведення аукціону 

14.  Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством «Укрпошта» за 

адресою вул. Січових Стрільців, 39, м. Коломия 

15.  Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством «Укрпошта» за 

адресою вул. Богуна, 34, м. Коломия 

16.  Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2022 - 2025 роки 

17.  Про утворення Комунального закладу «Малий груповий будинок» Коломийської 

міської ради 

18.  Про затвердження структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

19.  Про затвердження штатного розпису комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

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

органів 

21.  Про оголошення конкурсу на посаду директора комунальної установи “Інклюзивно-

ресурсний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області” 

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

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

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

території по вул. Вячеслава Чорновола, 30 (кадастровий номер 

2610600000:18:001:0207) в місті Коломия» 

24.  Про передачу нежитлового приміщення на бульварі Лесі Українки, 37 в м. Коломия 

25.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

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

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

28.  Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на 2022-2025 роки» 

29.  Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 

роки» 

30.  Про затвердження Програми «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без 

певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних трупів на 2022-2025 роки» 

31.  Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1896-25/2017 «Про 

затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та розвитку  м. Коломиї 

на 2017-2021 роки» 

32.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. №701-14/2021 «Про 

визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки по програмі 

«Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»» 

33.  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 

34.  Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в 

Коломийській міській  територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

35.  Про прийняття на баланс Коломийської міської ради нежитлової будівлі по вул. 

Петлюри, 85 в м. Коломия 

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



ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки   

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

ділянки 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки для індивідуального садівництва 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

45.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

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

ділянки на вулиці Карпатська 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Воскресинці 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель та споруд в селі Воскресинці 

55.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Воскресинці 

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

ділянки 

60.  Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок   

61.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

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

ділянки на вулиці Федора Достоєвського, 5-А 

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

ділянки 

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

ділянки   



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

ділянки 

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

ділянки 

67.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

68.  Про надання земельних ділянок у власність   

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

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

ділянки 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

72.  Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

73.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки 

74.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 29-а 

75.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

76.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 210 

77.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 37 

78.  Про надання в оренду земельних ділянок 

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

80.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

81.  Про землекористування на вулиці Курінного Скуби, 18 

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

суміжного землекористування 

83.  Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, б/н 

84.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 7 

85.  Про зміну землекористування на вулиці Кирила Трильовського, 7 

86.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

89.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

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

ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 30 

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

ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 15Б 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства 

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

ділянки на вулиці Театральній, 25-а 

94.  Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

95.  Про землекористування на вулиці Театральна, 20 

96.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

97.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

98.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 



100.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

101.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель та споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

106.  Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ “ПАЛІЯ-26” 

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

житлового будинку, господарських будівель та споруд 

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

ділянки в селі Товмачик 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк щодо своєчасності подання виконавцями 

проектів рішень міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо щодо вирішення нагальних проблем благоустрою сіл 

Коломийської територіальної громади. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒ Ігор Костюк щодо оптимізації роботи системи водовідведення стічних вод 

вулиць Черемшини та Шкільна; 

‒ Ігор Костюк щодо підсипання щебенем дороги біля будинків №32, 34 та 36 

по вул. Лисенка; 

‒ Мирослав Гаєвий щодо проведення ремонту дорожнього покриття по вул. 

Івана Франка; 

‒ Уляна Мандрусяк щодо встановлення дитячого майданчика між будинками 

№8 та 10 по вул. Маковея; 

‒ Алла Галайчук щодо мереж водовідведення по вул. Лисенка; 

‒ Алла Галайчук щодо ремонту дорожнього покриття та тротуарів по вул. 

Шипайла; 

‒ Галина Беля щодо встановлення дорожніх знаків по вул. Чайковського та 

Січових Стрільців; 

‒ Галина Беля щодо тимчасової споруди біля будинку №43 по вул. Чорновола; 

‒ Максим Мензатюк щодо дорожнього покриття вул. Шепарівська; 

‒ Максим Мензатюк щодо центральної каналізації по вул. Станіславського; 

‒ Максим Мензатюк щодо звернення до мережі супермаркетів АТБ; 

‒ Віталія Лукавська щодо шутрування проїздів біля будинків №16,20,22,26 по 

вул. Лисенка; 

‒ Віктор Фітьо щодо демонтажу таблички на будинку 44 по вул. Січових 

Стрільців; 



‒ Мирослава Воротняк щодо встановлення дитячого майданчика та підсипання 

щебенем автомобільної стоянки біля будинку №40 по вул. Чайковського; 

‒ Євгеній Заграновський щодо встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості біля будинку №12 по вул. Привокзальна. 
 

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: Вікторія Образцова, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №928-17/2021 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на друге півріччя 2021 року 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №929-17/2021 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

4. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної 

громади за І-ше півріччя 2021 року (0953000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №930-17/2021 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №931-17/2021 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 ) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми «Розроблення та 

оновлення містобудівної документації Коломийської територіальної громади на 

2022 – 2026 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №932-17/2021 зі змінами додається  
 



7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Білейчука, 22 села Воскресинці, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №933-17/2021 додається 
 

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

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

17.12.2020 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 №934-17/2021 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку сприяння та підтримки реалізації 

бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №935-17/2021додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Примірного договору оренди майна 

комунальної власності Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Гнатюк, в.о. начальника відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №936-17/2021 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

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

ДОПОВІДАЧ: Ірина Гнатюк, в.о. начальника відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №937-17/2021 додається 
 

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

договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 

новим орендарем 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Гнатюк, в.о. начальника відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №938-17/2021 додається 
 

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

комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Гнатюк, в.о. начальника відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №939-17/2021 додається 



14. СЛУХАЛИ: Про продовження чинного договору оренди з акціонерним 

товариством «Укрпошта» за адресою вул. Січових Стрільців, 39, м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Гнатюк, в.о. начальника відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №940-17/2021 зі змінами додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про продовження чинного договору оренди з акціонерним 

товариством «Укрпошта» за адресою вул. Богуна, 34, м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Гнатюк, в.о. начальника відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №941-17/2021 зі змінами додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень 

суду на 2022 - 2025 роки 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №942-17/2021 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про утворення Комунального закладу «Малий груповий 

будинок» Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №943-17/2021 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Роман Борис, заступник генерального директора КНП 

"КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №944-17/2021 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Роман Борис, заступник генерального директора КНП 

"КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №945-17/2021 додається 
 

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

міської ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Коцюр 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №946-17/2021 додається 



21. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на посаду директора комунальної 

установи “Інклюзивно-ресурсний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області” 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Денисюк, начальник відділу кадрів міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №947-17/2021 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

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

«Торговиця») в місті Коломия» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Вячеслава Чорновола, 30 

(кадастровий номер 2610600000:18:001:0207) в місті Коломия» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №948-17/2021 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу нежитлового приміщення на бульварі Лесі 

Українки, 37 в м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Гнатюк, в.о. начальника відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №949-17/2021 додається 
 

25. 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 №950-17/2021 додається 
 

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

мастильні матеріали) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №951-17/2021 додається 
 

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

мастильні матеріали) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №952-17/2021 додається 
 



28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Компенсація пільгового 

проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №953-17/2021 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Посилення соціального 

захисту населення на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №954-17/2021 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Поховання померлих 

одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання 

яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №955-17/2021 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. 

№1896-25/2017 «Про затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів 

та розвитку  м. Коломиї на 2017-2021 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 

капітального будівництва міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №956-17/2021 зі змінами додається 
 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. 

№701-14/2021 «Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки 

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

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №957-17/2021 додається 
 

33. 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 – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №958-17/2021 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Боротьба з 

інфекційними захворюваннями в Коломийській міській територіальній громаді на 

2022-2024 роки» 



ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №959-17/2021 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: Про прийняття на баланс Коломийської міської ради 

нежитлової будівлі по вул. Петлюри, 85 в м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Гнатюк, в.о. начальника відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №960-17/2021 додається 
 

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 
 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

 37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

 38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

 39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

 40. 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 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



 41. 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 – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

 42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Сергій Коцюр 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №961-17/2021 додається 
 

 43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

45. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №962-17/2021 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатська 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в селі 

Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №963-17/2021 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

59. 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 
 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок   

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №964-17/2021 додається 
 

62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського, 5-А 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №965-17/2021 додається 
 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

65. 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 
 

66. 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 №966-17/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у преамбулу даного рішення) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду земельного питання №33 «Про надання 

земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва», за -28 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 

садівництва 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №967-17/2021 додається 
 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник із пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №29 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду земельного питання №29, за – 20 

ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду земельного питання №29, за -21 

ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду 
 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 30 хв. 

Перерва 30 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду земельного питання №29, за – 19 

ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк з пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №31 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №968-17/2021 додається 
 

68. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність   

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №969-17/2021 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак з пропозицією голосувати за дане питання по 

пунктах 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу, за – 18 

ВИРІШИЛИ: не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: в цілому, за - 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

72. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №970-17/2021додається 



73. СЛУХАЛИ: Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №971-17/2021 додається 
 

74. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 29-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №972-17/2021 додається 
 

75. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №973-17/2021 додається 
 

76. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 210 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №974-17/2021 додається 
 

77. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 37 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №975-17/2021 додається 
 

78. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №976-17/2021 додається 
 

79. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Новодворського, 15-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №977-17/2021 додається 



81. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Курінного Скуби, 18 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №978-17/2021 додається 
 

82. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №979-17/2021 додається 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк з пропозицією оголосити 10-хвилинну перерву 
 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 
 

83. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, б/н 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

84. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 7 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

85. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Кирила 

Трильовського, 7 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №980-17/2021 додається 
 

86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, Іван Данилишин, Богдан Станіславський  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №981-17/2021 зі змінами додається (у рішення 

додано пункт 3) 



87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Іван Данилишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду земельного питання №60 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», 

за – 24 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 982-17/2021 додається 
 

88. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Олег Романюк 
 

90. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 30 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №983-17/2021 додається 
 

91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 15Б 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для 

ведення особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №984-17/2021 додається 
 

93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Театральній, 25-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №985-17/2021 додається 
 

94. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель частини забудованого 

кварталу 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №986-17/2021 додається 
 

95. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Театральна, 20 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр оголосив про конфлікт інтересів і про те, що участі у 

голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №987-17/2021 додається 
 

96. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №988-17/2021 додається 
 

97. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №989-17/2021 додається 
 

98. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №990-17/2021додається 
 

99. 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 – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №991-17/2021 додається 
 



100. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №992-17/2021 додається 
 

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

товарного сільськогосподарського виробництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №993-17/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни у пункт 1 та пункт 2) 
 

102. 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 – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №994-17/2021 додається 
 

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

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №995-17/2021 додається 
 

104. 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 – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №996-17/2021 додається 
 

105. 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 – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №997-17/2021 додається 
 

106. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ПАЛІЯ-26” 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №998-17/2021 додається 



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

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №999-17/2021 додається 
 

108. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1000-17/2021 зі змінами додається ( внесено 

зміни в пункт 1 даного рішення) 
 

109. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 15 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 17 сесії депутатами внесено 15 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 - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1001-17/2021- №1015-17/2021 додаються 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 17 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Любомир Бордун 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 17 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст 

організаційного відділу                                         Іванна ГОЛИНСЬКА 


