
Протокол 

Дев’ятнадцятої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

29.09.2021 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради 

Відсутні: Володимир Василевський, Сергій Коцюр 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 36 депутати міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

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 Президента України Володимира 

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

України Дмитра Разумкова 

3.  Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради восьмого демократичного 

скликання 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2019 р. № 3545-42/2019 «Про  

затвердження Положення про порядок використання коштів з Фонду міської ради на 

виконання депутатських повноважень» 

5.  Про призначення директора Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних 

послуг міста Коломиї 

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

(09530000000) код бюджету 

7.  Про затвердження Положення про фінансове управління Коломийської міської ради у 

новій редакції 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021р. №933-17/2021 про 

затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. Білейчука, 

22 села Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

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

території по вул. Коломийській (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623282801:02:001:0225, 2623282801:02:001:0054), села Корнич, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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

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

2623282801:02:007:0193), села Корнич, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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

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



2623282802:02:001:0172), села Грушів, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

12.  Про внесення доповнень та змін 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» 

13.  Про внесення змін до міської цільової програми містобудівного кадастру та оновлення 

містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки 

14.  Про втрату чинності  рішення міської ради від 11.10.2012р. № 1312-24/2012 «Про  

затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна 

м. Коломиї» 

15.  Про передачу на баланс Коломийському управлінню Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

16.  Про розірвання договору оренди комунального майна Коломийської міської ради від 

01.04.2017 р. № 301 та передачу на баланс матеріальних цінностей 

17.  Про внесення змін до програми «Комунальне майно» на 2020-2024 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 21.11.2019 № 4179-55/2019 

18.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Довбуша 117 

в, в м. Коломия 

19.  Про затвердження штатного розпису комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

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

20.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020 р. №4728-63/2020 «Про 

Бюджетний регламент Коломийської міської ради» 

21.  Про затвердження програми «Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та 

допризивної підготовки на 2022-2025 роки» 

22.  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»» 

23.  Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на 2022 рік 

24.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2021 рік 

25.  Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.09.2020 року №4903-68/2020 «Про 

затвердження Програми «Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2022 роки» та Положення про Громадський бюджет 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

27.  Про затвердження Положення про відділ перспективного розвитку та капітального 

будівництва міської ради у новій редакції 

28.  Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури «Народний дім» та 

затвердження Статуту комунального закладу «Палац культури, мистецтв та розвитку 

креативних індустрій» 

29.  Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в 

Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

30.  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 

31.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

32.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

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

господарства 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

35.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 



36.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

37.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

38.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки для індивідуального садівництва 

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

ділянок 

43.  Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича, 157 

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 проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

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 проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на вулиці Володимира Чепіля 

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 для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

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

ділянки 

56.  Про 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 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

62.  Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

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

ділянок для індивідуального садівництва 

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



ділянок для індивідуального садівництва 

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

ділянки 

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

ділянок в селі Саджавка 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

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

ділянки на вулиці Івана Франка 

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

ділянки 

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

ділянок 

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

ділянок 

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

ділянок 

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

ділянки 

79.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

82.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

83.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

84.  Про надання земельних ділянок у власність в селі Товмачик 

85.  Про зміну землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

86.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

87.  Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 18-А 

88.  Про зміну землекористувань 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

90.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

91.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

92.  Про проведення інвентаризації земель 

93.  Про проведення інвентаризації земель 

94.  Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

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

ділянки на вулиці Осипа Маковея 

96.  Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 59 

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

ділянок 



98.  Про надання в оренду земельної ділянки 

99.  Про землекористування на вулиці Роксолани, 4 

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

суміжного землекористування 

101.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

102.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

103.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

104.  Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільсько-господарського 

призначення 

105.  Про поділ земельної ділянки на площі Привокзальній, 15 

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

107.  Про зміну землекористувань 

108.  Про зміну землекористувань 

109.  Про припинення дії договорів оренди землі 

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

ділянки 

111.  Про землекористування на вулиці Короля Данила, 10 

112.  Про розірвання договору оренди землі 

113.  Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільсько-господарського 

призначення 

114.  Про землекористування на вулиці Валова 

115.  Про надання дозволу на розроблення проектів земле-устрою щодо відведення земельних 

ділянок 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 1 загальне питання: 

- № 19 «Про затвердження штатного розпису комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області в новій редакції». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 3 земельних питань:  

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

відведення земельної ділянки»; 

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

відведення земельної ділянки»; 

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

відведення земельної ділянки» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк з пропозицією зняти земельне питання № 43 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Франка» на доопрацювання 



ВИСТУПИЛИ: Олександр Чемерис з пропозицією зняти на доопрацювання 

земельне питання №28 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Боднарук з пропозицією зняти на доопрацювання земельне 

питання №58 «Про зміну землекористувань» 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття з порядку денного земельних питань №28,43,58, за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 11 додаткових загальних питань: 

1. Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та зміцнення 

матеріальної бази військової частини А4267 на період 2021-2023 роки""; 

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

Коломийській ОТГ на 2021 рік»; 

3. Про внесення змін до Програми «Надання послуги з перевезення людей 

«соціальне таксі» на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

17.08.2017 р. №1813-24/2017; 

4. Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2021 рік; 

5. Про внесення змін до Програми «Розвиток інвестиційної діяльності 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки»; 

6. 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»; 

7. Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством 

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

8. 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»; 

9. Про приватизацію комунального майна Коломийської територіальної 

громади; 

10. Про утворення аукціонної комісії для продажу об'єктів комунальної 

власності Коломийської територіальної громади та затвердження її Положення; 

11. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської 

територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний звернення 

Коломийської міської ради Любомира Бордуна та розглянути його першим у 

порядку денному. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: внести та розглянути першим 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував розглянути додаткове загальне питання №6 «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» перед загальним питанням №6 «Про уточнення бюджету Коломийської 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ:  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 2 додаткові 

земельні питання: 

1. «Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 10а»; 

2. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Василя Стефаника, 5». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний додаткове земельне питання №3 

«Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 85». 

ГОЛОСУАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є зміни та доповнення до порядку денного? 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Боднарук з пропозицією внеси до порядку денного додаткове 

земельне питання «Про внесення змін до договору оренди землі» 

ГОЛОСУВАЛИ: за внесення до порядку денного додаткового земельного питання, 

за – 23 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Тараса Боднарука розглянути додаткове земельне 

питання №4 першим після загальних питань, за – 23 

ВИРІШИЛИ: розглянути перед земельними питаннями 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 
 

Порядок денний 
1.  Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр - міністра України 

Дениса Шмигаля 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

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

України Дмитра Разумкова 

3.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

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

України Дмитра Разумкова 

4.  Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради восьмого демократичного 

скликання 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2019 р. № 3545-42/2019 «Про  

затвердження Положення про порядок використання коштів з Фонду міської ради на 



виконання депутатських повноважень» 

6.  Про призначення директора Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних 

послуг міста Коломиї 

7.  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» 

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

(09530000000) код бюджету 

9.  Про затвердження Положення про фінансове управління Коломийської міської ради у 

новій редакції 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021р. №933-17/2021 про 

затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. Білейчука, 

22 села Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

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

території по вул. Коломийській (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623282801:02:001:0225, 2623282801:02:001:0054), села Корнич, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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

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

2623282801:02:007:0193), села Корнич, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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

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

2623282802:02:001:0172), села Грушів, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

14.  Про внесення доповнень та змін 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» 

15.  Про внесення змін до міської цільової програми містобудівного кадастру та оновлення 

містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки 

16.  Про втрату чинності  рішення міської ради від 11.10.2012р. № 1312-24/2012 «Про  

затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого 

майна м. Коломиї» 

17.  Про передачу на баланс Коломийському управлінню Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

18.  Про розірвання договору оренди комунального майна Коломийської міської ради від 

01.04.2017 р. № 301 та передачу на баланс матеріальних цінностей 

19.  Про внесення змін до програми «Комунальне майно» на 2020-2024 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 21.11.2019 № 4179-55/2019 

20.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. Довбуша 

117 в, в м. Коломия 

21.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020 р. №4728-63/2020 «Про 

Бюджетний регламент Коломийської міської ради» 

22.  Про затвердження програми «Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та 

допризивної підготовки на 2022-2025 роки» 

23.  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»» 

24.  Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на 2022 рік 

25.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2021 рік 



26.  Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

27.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.09.2020 року №4903-68/2020 «Про 

затвердження Програми «Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2022 роки» та Положення про Громадський бюджет 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

28.  Про затвердження Положення про відділ перспективного розвитку та капітального 

будівництва міської ради у новій редакції 

29.  Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури «Народний дім» та 

затвердження Статуту комунального закладу «Палац культури, мистецтв та розвитку 

креативних індустрій» 

30.  Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в 

Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

31.  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 

32.  Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військової частини А4267 на період 2021-2023 роки"" 

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

на 2021 рік» 

34.  Про внесення змін до Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне 

таксі» на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 17.08.2017 р. 

№1813-24/2017 

35.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021 рік 

36.  Про внесення змін до Програми «Розвиток інвестиційної діяльності Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» 

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

адресою вул. Чорновола, 49, м. Коломия 

38.  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» 

39.  Про приватизацію комунального майна Коломийської територіальної громади 

40.  Про утворення аукціонної комісії для продажу об'єктів комунальної власності 

Коломийської територіальної громади та затвердження її Положення 

41.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської 

територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році 

42.  Про внесення змін до договору оренди землі 

43.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

44.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

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

господарства 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

47.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

48.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

49.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

50.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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 для індивідуального садівництва 



54.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

55.  Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича, 157 

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

ділянки 

57.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

61.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на вулиці Володимира Чепіля 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

71.  Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

73.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

74.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

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

ділянки 

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

ділянок в селі Саджавка 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

84.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

85.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

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

ділянки 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

90.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

91.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

92.  Про надання земельних ділянок у власність в селі Товмачик 

93.  Про зміну землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

94.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

95.  Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 18-А 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

97.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

98.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

99.  Про проведення інвентаризації земель 

100.  Про проведення інвентаризації земель 

101.  Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

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

ділянки на вулиці Осипа Маковея 

103.  Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 59 

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

ділянок 

105.  Про надання в оренду земельної ділянки 

106.  Про землекористування на вулиці Роксолани, 4 

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

суміжного землекористування 

108.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

109.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

110.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

111.  Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільсько-господарського 

призначення 

112.  Про поділ земельної ділянки на площі Привокзальній, 15 

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

114.  Про зміну землекористувань 

115.  Про зміну землекористувань 

116.  Про припинення дії договорів оренди землі 

117.  Про землекористування на вулиці Короля Данила, 10 

118.  Про розірвання договору оренди землі 

119.  Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільсько-господарського 

призначення 



120.  Про землекористування на вулиці Валова 

121.  Про надання дозволу на розроблення проектів земле-устрою щодо відведення 

земельних ділянок 

122.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 10а 

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

ділянки на вулиці Василя Стефаника, 5 

124.  Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 85 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Роман Маліновський, Мирослав Гаєвий 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

- Сергій Федчук щодо встановлення вуличного освітлення по вул. 

Сулятицького та вул. Кархута; 

- Леся Бєлявська щодо проведення мережі водопостачання та 

водовідведення по вул. Ключівській та вул. Ланковецькій; 

- Іван Данилишин щодо прокладання тротуару по вул. Петлюри; 

- Віталій Гурник щодо встановлення пішохідної огорожі по вул. Шухевича, 

біля буд. №72; 

- Віталій Гурник щодо встановлення автобусної зупинки по вул. Шухевича, 

68; 

- Максим Мензатюк щодо дорожнього покриття по вул. Винниченка; 

- Віктор Фітьо щодо закладення коштів у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік для капітального ремонту міжбудинкового 

проїзду по вул. Січових Стрільців, 35; 

- Віктор Фітьо щодо припинення торгівлі біля Коломийського ліцею №9 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

- Галина Беля щодо дорожнього покриття по вул. Цегельняна; 

- Ігор Костюк щодо закладення коштів у бюджет Коломийської міської  

територіальної громади на 2022 рік для капітального ремонту дорожнього покриття 

по вул. Шипайла. 

 

Порядок денний 

 

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

міністра України Дениса Шмигаля 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, депутат Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1157-19/2021 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

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

Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 



ДОПОВІДАЧ: Галина Беля, депутат Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1158-19/2021 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

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

Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

ДОПОВІДАЧ: Галина Беля, депутат Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1159-19/2021 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1160-19/2021 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2019 р. 

№ 3545-42/2019 «Про  затвердження Положення про порядок використання коштів 

з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень» 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1161-19/2021 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про призначення директора Єдиного центру надання 

реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу кадрів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1162-19/2021 додається 
 

7. 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 – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 1163-19/2021 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету  

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступника начальника фінансового управління 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1164-19/2021 зі змінами додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про фінансове управління 

Коломийської міської ради у новій редакції 



ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступника начальника фінансового управління 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1165-19/2021 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021р. 

№933-17/2021 про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

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

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1166-19/2021 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Коломийській (в межах земельних 

ділянок з кадастровими номерами 2623282801:02:001:0225, 

2623282801:02:001:0054), села Корнич, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1167-19/2021 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

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

кадастровим номером 2623282801:02:007:0193), села Корнич, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1168-19/2021 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

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

з кадастровим номером 2623282802:02:001:0172), села Грушів, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1169-19/2021 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень та змін до рішення міської ради від   

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

архітектурних  типів тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 

містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 

2017 – 2021 роки 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1170-19/2021 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності  рішення міської ради від 11.10.2012р. 

№ 1312-24/2012 «Про  затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1171-19/2021 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийському управлінню 

Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Оксана Фенин, головний спеціаліст - бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1172-19/2021 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна 

Коломийської міської ради від 01.04.2017 р. № 301 та передачу на баланс 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1173-19/2021 зі змінами додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Комунальне майно» на 

2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.11.2019 № 4179-

55/2019 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1174-19/2021 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Довбуша 117 в, в м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1175-19/2021 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020 р. 

№4728-63/2020 «Про Бюджетний регламент Коломийської міської ради» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу кадрів міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1176-19/2021 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Розвиток Центру військово-

патріотичного виховання та допризивної підготовки на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Мирон Забарило, консультант Центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1177-19/2021 додається 
 

23. 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 – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1178-19/2021 зі змінами додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2022 рік 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1179-19/2021 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1180-19/2021 зі змінами додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

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

реєстру виборців міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1181-19/2021 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.09.2020 

року №4903-68/2020 «Про затвердження Програми «Громадський бюджет 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки» та 

Положення про Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 

капітального будівництва міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1182-19/2021 зі змінами додається 



28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ перспективного 

розвитку та капітального будівництва міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 

капітального будівництва міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1183-19/2021 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури 

«Народний дім» та затвердження Статуту комунального закладу «Палац культури, 

мистецтв та розвитку креативних індустрій» 

ДОПОВІДАЧ: Роксолана Кривюк, заступник начальника управління культури 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Леся Бєлявська 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Уляна Мандрусяк, Сергій Федчук  

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк з пропозицією зняти дане питання на 

доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за - 33 

ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу 

медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 

2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу, за – 37 

ВИРІШИЛИ: прийняти питання за основу 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, голова постійної комісії з питань бюджету, 

інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин з 

пропонованими змінами 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Ігоря Костюка, за – 18 

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію Ігоря Костюка 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Ігор Костюк, Роман Маліновський, Віталій Гурник, 

Віктор Будзінський, Сергій Федчук, Роман Дячук 

Виступили: Андрій Куничак з пропозицією голосувати за дане питання в цілому 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Андрія Куничака, за – 23 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за питання в цілому, за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1184-19/2021 додається 

 

31. 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» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1185-19/2021 додається 

 



32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військової частини А4267 на період 2021-2023 роки"" 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1186-19/2021 додається 

 

33. 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 – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1187-19/2021 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Надання послуги з 

перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 17.08.2017 р. №1813-24/2017 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1188-19/2021 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1189-19/2021 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Розвиток інвестиційної 

діяльності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 

роки» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1190-19/2021 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про продовження чинного договору оренди з акціонерним 

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

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1191-19/2021 додається 

 

38. 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: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

39. СЛУХАЛИ: Про приватизацію комунального майна Коломийської 

територіальної громади 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1192-19/2021 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про утворення аукціонної комісії для продажу об'єктів 

комунальної власності Коломийської територіальної громади та затвердження її 

Положення 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський, Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1193-19/2021 зі змінами додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про доповнення до переліку об’єктів комунальної власності 

Коломийської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк, голова постійної комісії з питань комунальної 

власності, приватизації та оренди 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1194-19/2021 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, Роман Маліновський 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський 

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

участі у голосуванні не братиме 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу, за – 22 

ВИРІШИЛИ: прийняти питання за основу 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак з пропозицією включити в проект рішення 

додатковий пункт 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Андрія Куничака, за – 12 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за питання в цілому, за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1195-19/2021 додається 

 



ВИСТУПИЛИ: Галина Беля з пропозицією оголосити перерву 10 хв 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

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 

 

 43. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1196-19/2021 додається 

 

 44. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1197-19/2021 додається 

 

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

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1198-19/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1199-19/2021 додається 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 



ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1200-19/2021 додається 

 

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

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля оголосила про конфлікт інтересів і про те, що участі у 

голосуванні не братиме 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун з  пропозицією надати слово Кароліні Никифорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова, за – 23 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Кароліна Никифорук, жителька міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за земельне питання №6, за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1201-19/2021 додається 

 

 49. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1202-19/2021 додається 

 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1203-19/2021 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду земельного питання №10 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», 

за – 32 



ГОЛОСУВАЛИ: за земельне питання №10, за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1204-19/2021 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1205-19/2021 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича, 157 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1206-19/2021 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1207-19/2021 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок на вулиці Володимира Чепіля 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1208-19/2021 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1209-19/2021 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1210-19/2021 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

71. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1211-19/2021 додається 
 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1212-19/2021 додається 
 

77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1213-19/2021 додається 
 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1214-19/2021 додається 
 

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

84. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

85. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1215-19/2021 додається 



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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1216-19/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1217-19/2021 додається 
 

90. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Микола Бакай оголосив про конфлікт інтересів і про те, що участі у 

голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1218-19/2021 додається 
 

91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1219-19/2021 додається 
 

92. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1220-19/2021 додається 
 

93. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Михайла 

Драгоманова, 4-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1221-19/2021 додається 
 

94. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1222-19/2021 додається 
 



95. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 18-А 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1223-19/2021 додається 
 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1224-19/2021 додається 
 

97. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1225-19/2021 додається 
 

98. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1226-19/2021 додається 
 

99. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1227-19/2021 додається 
 

100. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1228-19/2021 додається 
 

101. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель частини забудованого 

кварталу 
ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1229-19/2021 додається 
 

102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 1230-19/2021 додається 
 

103. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 59 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1231-19/2021 додається 
 

105. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1232-19/2021 додається 
 

106. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Роксолани, 4 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1233-19/2021 додається 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1234-19/2021 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 1235-19/2021 додається 
 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1236-19/2021 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1237-19/2021 додається 

 

111. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 

несільсько-господарського призначення 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1238-19/2021 додається 

 

112. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на площі Привокзальній, 15 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1239-19/2021 додається 

 

113. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 45-а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1240-19/2021 додається 

 

114. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1241-19/2021 додається 

 

115. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1242-19/2021 зі змінами додається 

 

116. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договорів оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1243-19/2021 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1244-19/2021 додається 

 

118. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди землі 



ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1245-19/2021 додається 

 

119. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільсько-господарського призначення 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський з пропозицією голосувати по пунктах 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу, за – 24 

ВИРІШИЛИ: прийняти питання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Євгенія Заграновського, за  - 6 

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію 

ГОЛОСУВАЛИ: за питання в цілому зі змінами, за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 1246-19/2021 зі змінами додається 

 

120. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Валова 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1247-19/2021 зі змінами додається 

 

121. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів земле-устрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1248-19/2021 додається 
 

122. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 10а 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1249-19/2021 додається 
  

123. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Стефаника, 5 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1250-19/2021 додається 
 

124. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 85 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, заступник начальника відділу земельних відносин 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1251-19/2021 додається 
 



ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук з пропозицією повернутись до розгляду земельних 

питань №22 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки», №25 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки», №27 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», №30 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки», №44 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Сергій Федчука, за – 24 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію 

 

125. СЛУХАЛИ: №25 Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1252-19/2021 додається 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 
 

126. СЛУХАЛИ: №22 Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1253-19/2021 додається 

 

127. СЛУХАЛИ: №27 Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1254-19/2021 додається 

 

128. СЛУХАЛИ: №30 Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

129. СЛУХАЛИ: №44 Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував повернутись до розгляду загального питання №24 «Про 

внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2021 

рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до загального питання №24, за -34 



ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

 

130. СЛУХАЛИ: №24 Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1180-19/2021 додається 

 

131. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 10 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 19 сесії депутатами внесено 10 запитів. Відповідно до пункту 12 статті 2.6 

Регламенту міської ради рішення міської ради з питань депутатських запитів за 

пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним (одноразовим) 

голосуванням. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1255-19/2021 - №1264-19/2021 додаються 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 19 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Віктор Фітьо, Микола Андрійчук, Леся Бєлявська 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 19 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст 

організаційного відділу                                         Іванна ГОЛИНСЬКА 


