
Протокол 

Двадцять першої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

21.10.2021 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради 

Відсутні: Іван Данилишин, Роман Маліновський  
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 36 депутатів міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Привітав з нагоди присудження наукового ступеня кандидата філософських 

наук депутата міської ради Віктора Фітьо. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

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, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани 

Онищук 

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

території по вул. Степанюка села Воскресинці, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

4.  Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін в генеральний план та 

схему зонування в cелі Раківчик (щодо зміни функціонального призначення земельних 

ділянок), Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

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

Вячеслава Чорновола, 30 (кадастровий номер 2610600000:18:001:0207) в місті Коломия, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

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

Українська (біля земельної ділянки з кадастровим номером 2624086001:02:002:0125), села 

Саджавка, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

7.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (в межах 

земельної ділянки з кадастровими номером 2623286001:02:001:0034), села Раківчик, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

8.  Про перейменування назви вулиці Ярослава Галана в с.Корнич, Коломийського району 

9.  Про затвердження змін до окремої частини генерального плану та схеми зонування м. 

Коломия (щодо зміни функціонального призначення земельних ділянок) Коломийської 



територіальної громади 

10.  Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

11.  Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Коломийської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

12.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийської гімназії 

№7 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

13.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийської гімназії 

№10 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

14.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Раківчицького ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

15.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Шепарівцівської 

гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

16.  Про фінансову автономію закладів загальної середньої освіти 

17.  Про приватизацію 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі  Українки, 

1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 41,2 м2 

18.  Про приватизацію 39/100 частин нежитлового приміщення по пл. Відродження,14/2 в м. 

Коломия, що становить 56,6 м2 

19.  Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 

20.  Про приватизацію 20/100 частин нежитлової будівлі  (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 102,4 м2 

21.  Про приватизацію нежилого приміщення по вул. Чорновола, 16 в м. Коломия, загальною 

площею 23,5 м2 

22.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської 

ради у новій редакції 

23.  Про затвердження положення про тарифи на платні послуги в комунальних 

некомерційних підприємствах охорони здоров’я Коломийської міської ради 

24.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

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

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

років " 

26.  Про внесення змін до Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки 

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

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

років " 

28.  Про затвердження програми "Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки" 

29.  Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

30.  Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

31.  Про затвердження цільової програми «Протидія захворювання та профілактики 

захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

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

ділянки на вулиці Івана Майданського 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

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 внесення змін в рішення міської ради від 22.04.2021р. № 639-12/2021 

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



ділянок 

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 земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

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

ділянки на вулиці Карпатська, біля буд №40д 

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

ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

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

ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

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

ділянки на вулиці Андрія Сахарова, біля будинку №3 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

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

ділянок 

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

ділянки 

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

ділянок 

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

ділянок 

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

ділянки 

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

ділянок 

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

ділянок 

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 земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

59.  Про надання земельних діляноку власність 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

61.  Про надання земельних ділянок у власність 

62.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

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

ділянки 

64.  Про поновлення договору оренди землі 

65.  Про зміну землекористувань 

66.  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

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

ділянок на вулиці Ф. Горбаша 

68.  Про поновлення договору оренди землі 



69.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Василя Стефаника, б/н 

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

ділянки в селі Товмачик 

71.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського призначення 

72.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

73.  Про зміну землекористувань 

74.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

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

ділянки 

76.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 

77.  Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

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

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

79.  Про зміну землекористування 

80.  Про поновлення договорів оренди землі 

81.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду 

82.  Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

83.  Про зміну землекористування 

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

ділянки 

85.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

86.  Про поновлення договорів оренди землі 

87.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

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

ділянки 

89.  Про зміну землекористування 

90.  Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 43-а 

91.  Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці 

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

ділянки 

93.  Про проведення інвентаризації земель в селі Воскресинці 

94.  Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 38 

95.  Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 16 

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

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

97.  Про землекористування на вулиці Мирослава Харкевича, 2 

98.  Про надання в оренду земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

будинку, господарських будівель і споруд 

101.  Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території 

земель водного фонду та водоохоронних зон 

102.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

103.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

суміжного землекористування 

105.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

108.  Про зміну землекористувань 

109.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 42А 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 8 додаткових загальних питань: 

1. Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської 

міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року (09530000000) код 

бюджету; 

2. Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 

9-ть місяців  2021 року (0953000000) код бюджету; 

3. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету; 

4. Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік; 

5. Про затвердження Положення про електронні консультації в Коломийській 

територіальній громаді; 

6. Про внесення змін в рішення міської ради від 07.10.2021 № 1265-

20/2021року «Про надання дозволу комунальному  підприємству «Полігон 

Екологія» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної 

техніки»; 

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

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

8. Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області на 2021-2023 роки". 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

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

Руслана Стефанчука Віталія Гурника та розглянути його першим у порядку 

денному. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести та розглянути першим 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував розглянути загальне питання №9 «Про затвердження змін до 

окремої частини генерального плану та схеми зонування м. Коломия (щодо зміни 

функціонального призначення земельних ділянок) Коломийської територіальної 

громади» останнім в порядку денному. 



ГОЛОСУВАЛИ: за розгляд загального питання №9 останнім, за – 16 

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував розглянути загальне питання №9 «Про затвердження змін до 

окремої частини генерального плану та схеми зонування м. Коломия (щодо зміни 

функціонального призначення земельних ділянок) Коломийської територіальної 

громади» останнім в порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Богдана Станіславського, за -14 

ВИРІШИЛИ: розглянути останнім 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 1 додаткове 

земельне питання і розглянути його першим перед земельними питаннями: 

1. Про землекористування на вулиці Михайла Коцюбинського. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного і розглянути першим 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 
 

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

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

України Руслана Стефанчука 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля 

3.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани 

Онищук 

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

території по вул. Степанюка села Воскресинці, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

5.  Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін в генеральний план та 

схему зонування в cелі Раківчик (щодо зміни функціонального призначення земельних 

ділянок), Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

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

Вячеслава Чорновола, 30 (кадастровий номер 2610600000:18:001:0207) в місті 

Коломия, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

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

Українська (біля земельної ділянки з кадастровим номером 2624086001:02:002:0125), 

села Саджавка, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

8.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (в межах 

земельної ділянки з кадастровими номером 2623286001:02:001:0034), села Раківчик, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 



9.  Про перейменування назви вулиці Ярослава Галана в с.Корнич, Коломийського району 

10.  Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

11.  Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Коломийської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

12.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийської 

гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

13.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийської 

гімназії №10 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

14.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Раківчицького 

ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

15.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Шепарівцівської 

гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

16.  Про фінансову автономію закладів загальної середньої освіти 

17.  Про приватизацію 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі  

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 41,2 м2 

18.  Про приватизацію 39/100 частин нежитлового приміщення по пл. Відродження,14/2 в 

м. Коломия, що становить 56,6 м2 

19.  Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 

20.  Про приватизацію 20/100 частин нежитлової будівлі  (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 102,4 м2 

21.  Про приватизацію нежилого приміщення по вул. Чорновола, 16 в м. Коломия, 

загальною площею 23,5 м2 

22.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської 

міської ради у новій редакції 

23.  Про затвердження положення про тарифи на платні послуги в комунальних 

некомерційних підприємствах охорони здоров’я Коломийської міської ради 

24.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

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

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

років " 

26.  Про внесення змін до Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки 

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

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

років " 

28.  Про затвердження програми "Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки" 

29.  Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

30.  Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

31.  Про затвердження цільової програми «Протидія захворювання та профілактики 

захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

32.  Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

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

33.  Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 9-ть місяців  

2021 року (0953000000) код бюджету 

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

(09530000000) код бюджету 

35.  Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» на 2021 рік 

36.  Про затвердження Положення про електронні консультації в Коломийській 

територіальній громаді 



37.  Про внесення змін в рішення міської ради від 07.10.2021 № 1265-20/2021року «Про 

надання дозволу комунальному  підприємству «Полігон Екологія» на укладання 

договору фінансового лізингу на придбання комунальної техніки» 

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

військової частини А4267 на період 2021-2023 роки"" 

39.  Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської 

міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 

області на 2021-2023 роки" 

40.  Про землекористування на вулиці Михайла Коцюбинського 

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

ділянки на вулиці Івана Майданського 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

46.  Про внесення змін в рішення міської ради від 22.04.2021р. № 639-12/2021 

47.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

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 земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

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

ділянки на вулиці Карпатська, біля буд №40д 

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

ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

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

ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

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

ділянки на вулиці Андрія Сахарова, біля будинку №3 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

ділянки 

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

ділянок 

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 дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

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

ділянки 

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

ділянок 

64.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 



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 будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

68.  Про надання земельних діляноку власність 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

70.  Про надання земельних ділянок у власність 

71.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

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

ділянки 

73.  Про поновлення договору оренди землі 

74.  Про зміну землекористувань 

75.  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

76.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на вулиці Ф. Горбаша 

77.  Про поновлення договору оренди землі 

78.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Василя Стефаника, б/н 

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

ділянки в селі Товмачик 

80.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського 

призначення 

81.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

82.  Про зміну землекористувань 

83.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

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

ділянки 

85.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 

86.  Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

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

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

88.  Про зміну землекористування 

89.  Про поновлення договорів оренди землі 

90.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду 

91.  Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

92.  Про зміну землекористування 

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

ділянки 

94.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

95.  Про поновлення договорів оренди землі 

96.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

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

ділянки 

98.  Про зміну землекористування 

99.  Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 43-а 

100.  Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці 

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



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

‒ Сергій Коцюр щодо аварійного стану водопроводу по вул. А. Міцкевича, 

111б; 

‒ Сергій Коцюр щодо проведення робіт по встановленню вуличного освітлення 

у с. Воскресинці; 

‒ Сергій Коцюр щодо перевірки законності розміщення конструкцій та товарів 

біля магазинів інструментів «Дніпро М»; 

‒ Сергій Коцюр щодо встановлення нової критої автобусної зупинки на вул. А. 

Міцкевича біля Коломийського ліцею №1; 

ділянки 

102.  Про проведення інвентаризації земель в селі Воскресинці 

103.  Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 38 

104.  Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 16 

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

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

106.  Про землекористування на вулиці Мирослава Харкевича, 2 

107.  Про надання в оренду земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

110.  Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території 

земель водного фонду та водоохоронних зон 

111.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

112.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

суміжного землекористування 

114.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

117.  Про зміну землекористувань 

118.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 42А 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення 

121.  Про затвердження змін до окремої частини генерального плану та схеми зонування м. 

Коломия (щодо зміни функціонального призначення земельних ділянок) Коломийської 

територіальної громади 



‒ Сергій Коцюр щодо підсипки щебнем дорожнього покриття по вул. М. 

Степанюка та вул. Л. Гринюка в с Воскресинці; 

‒ Сергій Коцюр щодо ремонту дорожнього покриття по вул. Кропивницького; 

‒ Сергій Коцюр щодо підсипки щебнем дорожнього покриття по вул. 

Шухевича та вул. Бандери у с. Воскресинці; 

‒ Сергій Коцюр щодо ремонту дорожнього покриття по вул. Пушкіна та вул. 

Молодіжна у с. Воскресинці; 

‒ Андрій Куничак щодо закладення коштів у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік для ремонту дорожнього покриття по вул. В. 

Стефаника, а також ремонту міжбудинкових проїздів по вул. С. Бандери та вул. 

Богуна; 

‒ Андрій Куничак щодо закладення коштів у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік для встановлення спортивних майданчиків у 

Коломийському ліцеї №1, Коломийському ліцеї №3 та Коломийському ліцеї №5; 

‒ Уляна Мандрусяк щодо закладення коштів у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік для проведення водопостачання та 

водовідведення на вул. Галечко; 

‒ Уляна Мандрусяк щодо підсипки щебнем дорожнього покриття по вул. 

Степова; 

‒ Віталій Гурник щодо підготовки проекту рішення про виділення масиву під 

індивідуальне будівництво учасникам АТО/ООС; 

‒ Леся Бєлявська щодо вирішення проблеми з електропостачанням по вул. І. 

Чупрея та вул. Ю. Шкрібляка; 

‒ Леся Бєлявська щодо надання інформації про етап підготовки до ремонту 

дорожнього покриття по вул. Гетьманська; 

‒ Леся Бєлявська щодо надання інформації про наявність дозвільних 

документів на проведення реставраційних робіт в історичній пам’ятці місцевого 

значення Ратуші; 

‒ Мирослав Гаєвий щодо дофінансування ремонтних робіт по вул. Січових 

Стрільців, вул. Галицькій, вул. Лісовій та вул. В. Стуса с. Шепарівців; 

‒ Любомир Бордун щодо встановлення професійного спортивного комплексу 

на території міського озера; 

‒ Любомир Бордун щодо закладення коштів у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік для купівлі обладнання для кабінетів біології та 

хімії в Коломийський ліцей №5; 

‒ Володимир Василевський щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для встановлення автобусної зупинки 

по вул. І. Франка, 150; 

‒ Володимир Василевський щодо встановлення пішохідної доріжки від буд. 

№56 до буд. №60 по вул. А. Міцкевича; 

‒ Алла Галайчук щодо встановлення вуличного освітлення на перетині вул. А. 

Чехова та С. Петлюри; 

‒ Алла Галайчук щодо аварійного стану будівлі по вул. Січових Стрільців, 

29А; 

‒ Віктор Фітьо щодо закладення коштів у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік для ремонту у Коломийському ліцеї №2. 

 

 

 



Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

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

Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, депутат Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1269-21/2021 додається 

 

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

міністра України Дениса Шмигаля 

ДОПОВІДАЧ: Галина Беля, депутат Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1270-21/2021 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації Світлани Онищук 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, депутат Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1271-21/2021 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Степанюка села Воскресинці, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1272-21/2021 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін 

в генеральний план та схему зонування в cелі Раківчик (щодо зміни 

функціонального призначення земельних ділянок), Коломийської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1273-21/2021 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

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

2610600000:18:001:0207) в місті Коломия, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1274-21/2021 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

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

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

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1275-21/2021 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території (в межах земельної ділянки з кадастровими номером 

2623286001:02:001:0034), села Раківчик, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1276-21/2021 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про перейменування назви вулиці Ярослава Галана в 

с.Корнич, Коломийського району 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Віталій Гурник 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1277-21/2021 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Євгеній Заграновський 

ВИСТУПИЛИ: Мирон Забарило, консультант Центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник, Роман Дячук 

ВИСТУПИЛИ: Любов Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Ільчишин 
 

10. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

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

реєстру виборців міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1278-21/2021 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми економічного та соціального 

розвитку Коломийської територіальної громади на 2022-2024 роки 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Дуляба, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1279-21/2021 додається 
 



12. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийської гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1280-21/2021 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийської гімназії №10 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1281-21/2021 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Раківчицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1282-21/2021 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Шепарівцівської гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1283-21/2021 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про фінансову автономію закладів загальної середньої освіти 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1284-21/2021 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська 

рада) по вул. Лесі  Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 

41,2 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1285-21/2021 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 39/100 частин нежитлового приміщення 

по пл. Відродження,14/2 в м. Коломия, що становить 56,6 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1286-21/2021 додається 
 



19. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі 

(сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що 

становить 69,5 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1287-21/2021 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 20/100 частин нежитлової будівлі  

(сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що 

становить 102,4 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1288-21/2021 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежилого приміщення по вул. Чорновола, 

16 в м. Коломия, загальною площею 23,5 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1289-21/2021 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ муніципальної 

інспекції Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Дмитро Мельничук, начальник відділу муніципальної інспекції 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1290-21/2021 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про тарифи на платні послуги 

в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Коломийської 

міської ради 

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

ВИСТУПИЛИ: Ростислав Петруняк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1291-21/2021 зі змінами додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1292-21/2021 додається 
 

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

зміцнення матеріальної бази військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних 

Сил України на період 2021-2023 років " 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1293-21/2021 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 

2021-2025 роки 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1294-21/2021 додається 
 

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

зміцнення матеріальної бази військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних 

Сил України на період 2021-2023 років " 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1295-21/2021 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Безпечне та комфортне місто 

на 2021-2025 роки" 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1296-21/2021 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1297-21/2021 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1298-21/2021 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Протидія 

захворювання та профілактики захворювань в Коломийській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський ФПЦ 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1299-21/2021 додається 

 



32. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду бюджету 

Коломийської міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року 

(09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступник начальника фінансового управління 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1300-21/2021 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за 9-ть місяців  2021 року (0953000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступник начальника фінансового управління 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1301-21/2021 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступник начальника фінансового управління 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1302-21/2021 зі змінами додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області»на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський ФПЦ 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1303-21/2021 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про електронні консультації в 

Коломийській територіальній громаді 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Копайгоренко, головний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики та енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1304-21/2021 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 07.10.2021 № 

1265-20/2021року «Про надання дозволу комунальному  підприємству «Полігон 

Екологія» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної 

техніки» 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Попелюк, директор КП Полігон Екологія 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1305-21/2021 додається 

 

38. 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 – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1306-21/2021 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Фінансового забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції 

в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки" 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1307-21/2021 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Коцюбинського 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1308-21/2021 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 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Майданського 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

42. 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 – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1309-21/2021 додається 

 

 44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 4 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 4 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 46. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 22.04.2021р. № 

639-12/2021 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення за основу, за - 19 

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 – 16 

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 – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1311-21/2021 додається 

 



 50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

51. 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 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатська, біля буд №40д 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, біля будинку №3 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1312-21/2021 додається 

 

56. 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 – 0 

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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1313-21/2021 додається 
 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 

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 – 16 

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 – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1314-21/2021 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1315-21/2021 додається 



64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

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 – 18 

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 – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1316-21/2021 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: Про надання земельних діляноку власність 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1317-21/2021 зі змінами додається 

 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1318-21/2021 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



71. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1319-21/2021 додається 

 

72. 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 

 

73. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1320-21/2021 додається 

 

74. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

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

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1321-21/2021 додається 

 

75. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1322-21/2021 додається 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок на вулиці Ф. Горбаша 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1323-21/2021 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

78. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Василя Стефаника, б/н 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

79. 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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1324-21/2021 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-

господарського призначення 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1325-21/2021 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1326-21/2021 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1327-21/2021 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1328-21/2021 додається 

 

84. 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 

 

85. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 211 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1329-21/2021 додається 

 

87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1330-21/2021 додається 
 

88. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1331-21/2021 додається 

 

89. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1332-21/2021 додається 

 

90. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1333-21/2021 додається 

 

91. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

92. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1334-21/2021 додається 

 

95. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1335-21/2021 додається 

 

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

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1336-21/2021 додається 

 

98. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1337-21/2021 додається 

 

99. СЛУХАЛИ: Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 43-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1338-21/2021 додається 

 

100. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1339-21/2021 додається 

 

101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

102. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель в селі Воскресинці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1340-21/2021 додається 

 

103. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 38 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

104. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 16 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1341-21/2021 додається 

 

105. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

106. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Мирослава Харкевича, 2 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1342-21/2021 додається 

 

107. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1343-21/2021 додається 



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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1344-21/2021 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

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

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1345-21/2021 додається 

 

110. СЛУХАЛИ: Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж території земель водного фонду та водоохоронних зон 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

111. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1346-21/2021 додається 

 

112. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1347-21/2021 додається 

 



113. 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 №1348-21/2021 зі змінами додається 

 

114. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1349-21/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1350-21/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1351-21/2021 додається 

 

117. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1352-21/2021додається 

 

118. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 42А 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1353-21/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1354-21/2021 додається 

 



120. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель 

сільськогосподарського призначення 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1355-21/2021 додається 
 

121. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до окремої частини генерального 

плану та схеми зонування м. Коломия (щодо зміни функціонального призначення 

земельних ділянок) Коломийської територіальної громади 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Віктор Фітьо, Сергій Федчук, Євгеній 

Заграновський. Леся Бєлявська 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак з пропозицією голосувати за даний проект рішення 

по пунктах 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Андрія Куничака, за – 13 

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію 

ГОЛОСУВАЛИ: за питання №9 «Про затвердження змін до окремої частини 

генерального плану та схеми зонування м. Коломия (щодо зміни функціонального 

призначення земельних ділянок) Коломийської територіальної громади», за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1356-21/2021 додається 
 

122. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 24 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 21 сесії депутатами внесено 24 запити. Відповідно до пункту 12 статті 2.6 

Регламенту міської ради рішення міської ради з питань депутатських запитів за 

пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним (одноразовим) 

голосуванням. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1357-21/2021 - №1380-21/2021 додаються 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 21 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 21 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст 

організаційного відділу                                         Іванна ГОЛИНСЬКА 


