
 Протокол 

Двадцять другої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

18.11.2021 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 34 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Олег Дячук, Роман Дячук, Ігор Костюк, Олександр Поясик 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 34 депутатів міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1.  Про призначення директора комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» 

2.  Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

3.  Про внесення змін до положень про постійні комісії міської ради 

4.  Про внесення змін до Положення про порядок використання коштів з Фонду міської ради 

на виконання депутатських повноважень 

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

(09530000000) код бюджету 

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

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

2623281001:01:001:0178, 262328001:01:001:0413, 2623281001:01:001:0409) села 

Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

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

території по вул. Українська, 123, села Саджавка, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

8.  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» 

9.  Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

10.  Про затвердження акту приймання-передачі нежитлового приміщення на бульварі Лесі 

Українки, 37 в м. Коломиї 

11.  Про придбання в комунальну власність Коломийської територіальної громади об’єктів 

нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

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

Коломия на одну особу за третій квартал 2021 року 

13.  Про затвердження програми «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб на 2022 рік» 

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

01.07.2021 р. № 5/2021 



15.  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» 

16.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 39/100 частин нежитлового 

приміщення по вул. Площа Відродження, 14/2 в м. Коломия, що становить 56,6 м2 

17.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - нежилого приміщення по вул. 

Чорновола, 16 в м. Коломиї, загальною площею 23,5 м2 

18.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 20/100 частин нежитлової будівлі 

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

становить 102,4 м2 

19.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 8/100 частин нежитлової будівлі 

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

становить 41,2 м2 

20.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 14/100 частин нежитлової будівлі 

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

становить 69,5 м2 

21.  Про продовження чинного договору оренди з Івано-Франківською квартирно-

експлуатаційною частиною району за адресою вул. Франка, 6 в м. Коломиї 

22.  Про передачу на баланс Коломийському управлінню Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

23.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

24.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

25.  Про внесення змін до Програми «Енергозбереження та енергоефективність Коломийської 

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

26.  Про внесення змін до Програми фінансової підтримки для реалізації проектів за 

принципом «Револьверного фонду», створеного на базі громадської організації 

«Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Коломиї» на 2021 

рік 

27.  Про затвердження Положення про відділ інвестиційної політики міської ради 

28.  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 » 

29.  Про затвердження цільової програми “Охорона та збереження пам’яток культурної 

спадщини Коломийської  територіальної громади на 2022-2025 роки” 

30.  Про фінансову автономію закладів мистецької освіти 

31.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

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

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

33.  Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської міської 

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

інших необоротних матеріальних активів 

34.  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 3 

квартал 2021 року 

35.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

36.  Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

37.  Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області» у 

новій редакції 

38.  Про погодження комунальному підприємству „Коломиятеплосервіс” вчинення значного 

господарського правочину 

39.  Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи №2 імені Галини Грабець та 

затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська музична школа №2 імені 



Галини Грабець” 

40.  Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи №1 імені Анатолія Кос-

Анатольського  та затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська музична 

школа №1  імені Анатолія Кос-Анатольського” 

41.  Про зміну назви Коломийської дитячої художньої школи імені Ярослава Пстрака та 

затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська художня школа імені 

Ярослава Пстрака” 

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

ділянок для індивідуального садівництва 

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 надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки на вулиці Подружжя Біберовичів 

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

ділянки на вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 24 

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

ділянки 

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

ділянки 

55.  Про зміну цільового призначення 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 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 на вулиці Теофіла Грушкевича 

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

ділянки на вулиці Доктора Володимира Білозора, 23 

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

ділянок 



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 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Франка 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Саджавка 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Воскресинці 

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

ділянки в селі Саджавка 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Саджавка 

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

ділянки в селі Саджавка 



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

ділянки 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

господарства в селі Саджавка 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

100.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

101.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

103.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

104.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

105.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Товмачик 

106.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

107.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

108.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  

109.  Про надання земельних ділянок у власність 

110.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

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

господарства в селі Саджавка 

112.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки на 

вулиці Валова у місті Коломиї 

113.  Про зміну землекористування на вулиці Полковника Семена Палія, 4-Б 

114.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

115.  Про проведення інвентаризації земель 

116.  Про проведення інвентаризації земель 

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

ділянки 

118.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Молодіжна, 3 

119.  Про поновлення договору оренди землі 

120.  Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

121.  Про проведення інвентаризації земель 

122.  Про зміну землекористування 

123.  Про проведення інвентаризації земель 

124.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки в р-ні 

164 кілометра об’їзної дороги Чернівці-Львів в місті Коломия 

125.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки по 

вулиці Карпатська, 154 

126.  Про зміну землекористування 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства 

128.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

129.  Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

130.  Про землекористування по проспекту Михайла Грушевського 

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

ділянки 



132.  Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 14 

133.  Про зміну землекористування на вулиці Дениса Січинського, 15 

134.  Про проведення інвентаризації земель 

135.  Про землекористування в місті Коломиї по вулиці Симона Петлюри, 90 

136.  Про припинення дії договору оренди землі 

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

будинку, господарських будівель і споруд 

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

ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 74 

139.  Про зміну землекористування 

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

ділянки 

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

ділянки 

142.  Про поділ земельної ділянки в місті Коломия по об’їзній дорозі Стрий-Нижанковичі (біля 

АЗС «Арко») 

143.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

144.  Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

149.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

150.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

153.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

154.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

155.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

156.  Про землекористування на вулиці Козацькій, 1 

157.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

158.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

159.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

163.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди земельної 

ділянки у селі Королівка 

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

будинку, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

165.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Королівка 



166.  Про землекористування в селі Корнич на вулиці Перемоги, 26 

167.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

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

будинку, господарських будівель і споруд 

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

будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного 4 земельні 

питання: 

− №17 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

− №71 «Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону 

земельної ділянки на вулиці Валова у місті Коломиї»; 

− №95 «Про припинення дії договору оренди землі»; 

− №113 «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо з пропозицією зняти на доопрацювання земельне 

питання №25 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський з пропозицією зняти на доопрацювання 

земельне питання №73 «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття з порядку денного земельних питань №25 та №73,  

за – 29 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 2 додаткових загальних питання та 

розглянути їх першими в порядку денному: 

1. Про затвердження в новій редакції програми "Фінансового забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції 

в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки"; 

2. Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в 

новій редакції. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: внести та розглянути першими 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 2 додаткові 

земельні питання: 

1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; 



2. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

 

Порядок денний 
1.  Про затвердження в новій редакції програми "Фінансового забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області   на 2021-2023 роки" 

2.  Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій редакції 

3.  Про призначення директора комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» 

4.  Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

5.  Про внесення змін до положень про постійні комісії міської ради 

6.  Про внесення змін до Положення про порядок використання коштів з Фонду міської 

ради на виконання депутатських повноважень 

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

(09530000000) код бюджету 

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

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

2623281001:01:001:0178, 262328001:01:001:0413, 2623281001:01:001:0409) села 

Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

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

території по вул. Українська, 123, села Саджавка, Коломийської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

10.  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» 

11.  Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 

рік 

12.  Про затвердження акту приймання-передачі нежитлового приміщення на бульварі Лесі 

Українки, 37 в м. Коломиї 

13.  Про придбання в комунальну власність Коломийської територіальної громади об’єктів 

нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

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

Коломия на одну особу за третій квартал 2021 року 

15.  Про затвердження програми «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб на 2022 рік» 

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

01.07.2021 р. № 5/2021 

17.  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» 

18.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 39/100 частин нежитлового 

приміщення по вул. Площа Відродження, 14/2 в м. Коломия, що становить 56,6 м2 

19.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - нежилого приміщення по вул. 



Чорновола, 16 в м. Коломиї, загальною площею 23,5 м2 

20.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 20/100 частин нежитлової 

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

що становить 102,4 м2 

21.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 8/100 частин нежитлової 

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

що становить 41,2 м2 

22.  Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 14/100 частин нежитлової 

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

що становить 69,5 м2 

23.  Про продовження чинного договору оренди з Івано-Франківською квартирно-

експлуатаційною частиною району за адресою вул. Франка, 6 в м. Коломиї 

24.  Про передачу на баланс Коломийському управлінню Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

25.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

26.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

27.  Про внесення змін до Програми «Енергозбереження та енергоефективність 

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

28.  Про внесення змін до Програми фінансової підтримки для реалізації проектів за 

принципом «Револьверного фонду», створеного на базі громадської організації 

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

2021 рік 

29.  Про затвердження Положення про відділ інвестиційної політики міської ради 

30.  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 » 

31.  Про затвердження цільової програми “Охорона та збереження пам’яток культурної 

спадщини Коломийської  територіальної громади на 2022-2025 роки” 

32.  Про фінансову автономію закладів мистецької освіти 

33.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

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

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

35.  Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

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

списання інших необоротних матеріальних активів 

36.  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 3 квартал 2021 року 

37.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

38.  Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

39.  Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» у новій редакції 

40.  Про погодження комунальному підприємству „Коломиятеплосервіс” вчинення 

значного господарського правочину 

41.  Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи №2 імені Галини Грабець та 

затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська музична школа №2 імені 

Галини Грабець” 

42.  Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи №1 імені Анатолія Кос-

Анатольського  та затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська музична 

школа №1  імені Анатолія Кос-Анатольського” 

43.  Про зміну назви Коломийської дитячої художньої школи імені Ярослава Пстрака та 



затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська художня школа імені 

Ярослава Пстрака” 

44.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки на вулиці Подружжя Біберовичів 

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

ділянки на вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 24 

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 зміну цільового призначення 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 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки на вулиці Теофіла Грушкевича 

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

ділянки на вулиці Доктора Володимира Білозора, 23 

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 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки на вулиці Івана Франка 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Саджавка 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Воскресинці 

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

ділянки в селі Саджавка 

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

ділянки 

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

ділянки в селі Саджавка 

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

ділянки в селі Саджавка 

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

ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

господарства в селі Саджавка 

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



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

101.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

103.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

104.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

105.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Товмачик 

106.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

107.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

108.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  

109.  Про надання земельних ділянок у власність 

110.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

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

господарства в селі Саджавка 

112.  Про зміну землекористування на вулиці Полковника Семена Палія, 4-Б 

113.  Про проведення інвентаризації земель 

114.  Про проведення інвентаризації земель 

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

ділянки 

116.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Молодіжна, 3 

117.  Про поновлення договору оренди землі 

118.  Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

119.  Про проведення інвентаризації земель 

120.  Про зміну землекористування 

121.  Про проведення інвентаризації земель 

122.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки в р-

ні 164 кілометра об’їзної дороги Чернівці-Львів в місті Коломия 

123.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки по 

вулиці Карпатська, 154 

124.  Про зміну землекористування 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства 

126.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

127.  Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

128.  Про землекористування по проспекту Михайла Грушевського 

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

ділянки 

130.  Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 14 

131.  Про зміну землекористування на вулиці Дениса Січинського, 15 

132.  Про проведення інвентаризації земель 

133.  Про землекористування в місті Коломиї по вулиці Симона Петлюри, 90 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 74 

136.  Про зміну землекористування 

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

ділянки 
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 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

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

ділянки 

139.  Про поділ земельної ділянки в місті Коломия по об’їзній дорозі Стрий-Нижанковичі 

(біля АЗС «Арко») 

140.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

141.  Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

146.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

147.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

150.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

151.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

152.  Про землекористування на вулиці Козацькій, 1 

153.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

154.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

155.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

159.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди 

земельної ділянки у селі Королівка 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

161.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Королівка 

162.  Про землекористування в селі Корнич на вулиці Перемоги, 26 

163.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

167.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

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

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



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

− Адрій Куничак щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для реконструкції тенісних кортів по 

вул. О. Кобилянської; 

− Андрій Куничак щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для медичного огляду працівників 

закладів освіти Коломийської міської територіальної громади; 

− Максим Мензатюк щодо розмітки на відрізку дороги в районі 

автостанції; 

− Максим Мензатюк щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для облагородження існуючих 

баскетбольних майданчиків на вул. Січових Стрільців, масиві Леонтовича та біля 

Коломийського ліцею №8; 

− Максим Мензатюк щодо проведення робіт із благоустрою на площі 

Вічевий Майдан; 

− Максим Мензатюк щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для поточного ремонту приміщень 

міської ради, що здаються в оренду; 

− Володимир Василевський щодо ремонту дорожнього покриття вул. 

Галицька; 

− Мирослав Гаєвий щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для прокладання каналізаційної мережі 

по вул. Уманській; 

− Мирослав Гаєвий щодо розгляду та реагування на колективне 

звернення мешканців с. Шепарівці; 

− Володимир Григорук щодо розроблення Програми «Виконання 

доручень виборців депутатами Коломийської міської ради VIII скликання на 2022-

2025 роки» та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених 

на фінансування Програми; 

− Світлана Голдищук щодо сприяння завершенню робіт з водовідведення 

по вул. О. Маковея; 

− Світлана Голдищук щодо капітального ремонту дорожнього покриття 

вул. О. Маковея; 

− Світлана Голдищук щодо встановлення дитячого спортивного 

майданчика на вул. О. Маковея; 

− Тарас Михалушко щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для будівництва каналізаційної мережі 

на вул. Косачівській; 

− Тарас Михалушко щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для ремонту дорожнього покриття вул. 

І. Шарлая; 



− Тарас Михалушко щодо закладення коштів у бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2022 рік для відновлення дороги для проїзду до 

ТОВ "АБО МІКС" повз залізничну колію; 

− Ростислав Петруняк щодо відновлення роботи автобусних маршрутів 

№3, №65 або №6Б із 6:00 год до 7:00 год; 

− Віктор Фітьо щодо закладення коштів у бюджет Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік для фінансування проєктів «Громадського 

бюджету», що набрали більше 1000 голосів; 

− Леся Бєлявська щодо повірки лічильника пані Козак Я., що проживає 

по вул. Костомарова; 

− Євгеній Заграновський щодо закладення коштів у бюджет 

Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік для капітального 

ремонту пішохідної зони масиву вулиць М. Лисенка, Б. Хмельницького та Січових 

Стрільців. 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Фінансового забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції 

в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки" 

ДОПОВІДАЧ: Олександра Колісник, в. о. начальника відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1381-22/2021 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-

2023 роки в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1382-22/2021 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунального підприємства 

«Коломия Паркосервіс» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИСТУПИЛИ: Лілія Остафійчук, в.о. директора комунального підприємства 

«Коломия Паркосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1383-22/2021 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської 

ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, Микола Андрійчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1384-22/2021 зі змінами додається 

 



5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до положень про постійні комісії міської 

ради 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1385-22/2021 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок використання 

коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1386-22/2021 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступник начальника управління – начальник 

бюджетного відділу фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1387-22/2021 зі змінами додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

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

ділянок з кадастровими номерами 2623281001:01:001:0178, 262328001:01:001:0413, 

2623281001:01:001:0409) 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 №1388-22/2021 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Українська, 123, села Саджавка, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1389-22/2021 додається 

 

10. 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 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Сенюк, начальник відділу економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1390-22/2021 зі змінами додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі нежитлового 

приміщення на бульварі Лесі Українки, 37 в м. Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1391-22/2021 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про придбання в комунальну власність Коломийської 

територіальної громади об’єктів нерухомого майна (житла) для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1392-22/2021 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

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

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1393-22/2021 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Забезпечення тимчасовим 

житлом внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1394-22/2021 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна 

Коломийської міської ради від 01.07.2021 р. № 5/2021 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський з пропозицією надати слово Людмилі 

Михайловій, директору комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Людмилі Михайловій, за – 31 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Людмила Михайлова, директор комунальної установи 

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

області 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1395-22/2021 додається 



17. 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1396-22/2021 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

39/100 частин нежитлового приміщення по вул. Площа 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1397-22/2021 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

нежилого приміщення по вул. Чорновола, 16 в м. Коломиї, загальною площею 23,5 

м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1398-22/2021 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1399-22/2021 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1400-22/2021додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

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 – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1401-22/2021 додається 

 



23. СЛУХАЛИ: Про продовження чинного договору оренди з Івано-

Франківською квартирно-експлуатаційною частиною району за адресою вул. 

Франка, 6 в м. Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1402-22/2021 додається 

 
24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийському управлінню 

Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1403-22/2021 додається 

 
25. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1404-22/2021 зі змінами додається 

 
26. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, головний бухгалтер- начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1405-22/2021 додається 

 
27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Енергозбереження та 

енергоефективність Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 

2021-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1406-22/2021 додається 

 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки для 

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

громадської організації «Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків міста Коломиї» на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1407-22/2021 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ інвестиційної 

політики міської ради 



ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1408-22/2021 додається 
 

30. 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 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Олег Романюк, Леся Бєлявська, Любомир Бордун, 

Тарас Боднарук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1409-22/2021 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми “Охорона та 

збереження пам’яток культурної спадщини Коломийської  територіальної громади 

на 2022-2025 роки” 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1410-22/2021 зі змінами додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про фінансову автономію закладів мистецької освіти 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ВИСТУПИЛИ:  Уляна Мандрусяк, Сергій Федчук, Леся Бєлявська 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив технічну перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк, Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1411-22/2021 зі змінами додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: : Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1412-22/2021 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису комунальної установи 

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

області в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Михайлова, директор КУ «Інклюзивно - ресурсний центр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1413-22/2021 зі змінами додається 



35. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на списання інших необоротних матеріальних 

активів 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1414-22/2021 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 3 квартал 2021 року 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1415-22/2021 додається 

 

37. 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 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1416-22/2021 додається 

 

38. 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 – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1417-22/2021 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» у новій редакції 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1418-22/2021 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про погодження комунальному підприємству 

„Коломиятеплосервіс” вчинення значного господарського правочину 

ДОПОВІДАЧ: Юрій Зінько, в.о. директора КП „Коломиятеплосервіс” 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1419-22/2021 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи №2 

імені Галини Грабець та затвердження статуту Комунального закладу 

“Коломийська музична школа №2 імені Галини Грабець” 



ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1420-22/2021 зі змінами додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи №1 

імені Анатолія Кос-Анатольського  та затвердження статуту Комунального закладу 

“Коломийська музична школа №1  імені Анатолія Кос-Анатольського” 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1421-22/2021 зі змінами додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Коломийської дитячої художньої школи 

імені Ярослава Пстрака  та затвердження статуту Комунального закладу 

“Коломийська художня школа імені Ярослава Пстрака” 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1422-22/2021 зі змінами додається 

 

Земельні питання 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

самоврядування» в Україні рішення ради щодо безоплатної передачі земельної 

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

перебувають у користуванні громадян та випадків передачі земельних ділянок 

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

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

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

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 – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

46. 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 

 



 47. 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 

 

 48. 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 

 

 49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1423-22/2021додається 

 

 50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 51. 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 

 

 52. 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 

 

 53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Подружжя Біберовичів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 

24 

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 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1424-22/2021 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1425-22/2021 додається 

 

58. 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 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



61. 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 

 

62. 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 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1426-22/2021 додається 

 

64. 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 

 

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Теофіла Грушкевича 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Доктора Володимира Білозора, 23 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1427-22/2021 додається 

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1428-22/2021 додається 

 

73. 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 

 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

79. 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 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



82. 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 

 

83. 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 

 

84. 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 

 

85. 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 

 

86. 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 

 

87. 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 

 

88. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1429-22/2021 додається 

 



89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1430-22/2021 додається 

 

90. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1431-22/2021 додається 

 

92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1432-22/2021 додається 

 

93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1433-22/2021 додається 

 

94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1434-22/2021 додається 

 

95. 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 

 



96. 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 – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1435-22/2021 додається 

 

97. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1436-22/2021 зі змінами додається 

 

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

особистого селянського господарства в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1437-22/2021 додається 

 

99. 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 №1438-22/2021 додається 

 

100. 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 – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1439-22/2021 додається 

 

101. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1440-22/2021 додається 

 

102. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок 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 – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

103. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1441-22/2021 додається 

 

104. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1442-22/2021 додається 

 

105. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1443-22/2021 додається 

 

106. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

107. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

108. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1444-22/2021 додається 

 

109. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1445-22/2021 додається 



110. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

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

особистого селянського господарства в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1446-22/2021 додається 

 
112. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Полковника Семена 

Палія, 4-Б 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
113. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1447-22/2021 додається 

 
114. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1448-22/2021 додається 

 
115. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
116. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Молодіжна, 3 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1449-22/2021 додається 

 

 

 



117. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1450-22/2021 додається 

 

118. СЛУХАЛИ: Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1451-22/2021 додається 

 

119. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1452-22/2021 додається 

 

120. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

121. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1453-22/2021 додається 
 

122. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону земельної ділянки в р-ні 164 кілометра об’їзної дороги Чернівці-Львів в 

місті Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1454-22/2021 додається 
 

123. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону земельної ділянки по вулиці Карпатська, 154 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1455-22/2021 додається 
 

124. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1456-22/2021 додається 



125. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1457-22/2021 додається 

 

126. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

127. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

128. СЛУХАЛИ: Про землекористування по проспекту Михайла 

Грушевського 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1458-22/2021 додається 

 

129. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

130. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 14 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

131. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Дениса 

Січинського, 15 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1459-22/2021 додається 

 

 

 



132. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1460-22/2021 додається 

 

133. СЛУХАЛИ: Про землекористування в місті Коломиї по вулиці Симона 

Петлюри, 90 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1461-22/2021 додається 

 
Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 
135. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 74 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

136. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1462-22/2021 додається 

 

137. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1463-22/2021 додається 

 



138. 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 

 

139. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в місті Коломия по об’їзній 

дорозі Стрий-Нижанковичі (біля АЗС «Арко») 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1464-22/2021 додається 

 

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

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1465-22/2021 додається 
 

141. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1466-22/2021 додається 
 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1467-22/2021 додається 
 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1468-22/2021 додається 

 

144. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1469-22/2021 додається 



145. 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1470-22/2021 додається 

 

146. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

147. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1471-22/2021 додається 

 

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

Мазепи, 210 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1472-22/2021 додається 

 

149. 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 – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1473-22/2021 додається 

 

150. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1474-22/2021 додається 

 

151. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1475-22/2021 додається 

 

 



152. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Козацькій, 1 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1476-22/2021 додається 

 

153. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

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

участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1477-22/2021 додається 

 

155. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1478-22/2021 додається 
 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1479-22/2021 додається 
 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1480-22/2021 додається 
 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1481-22/2021додається 



159. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону права оренди земельної ділянки у селі Королівка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1482-22/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1483-22/2021 додається 

 

161. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі Королівка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1484-22/2021 додається 

 

162. СЛУХАЛИ: Про землекористування в селі Корнич на вулиці Перемоги, 

26 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1485-22/2021 додається 

 

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

Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1486-22/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1487-22/2021 додається 

 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1488-22/2021 зі змінами додається 



166. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

167. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1489-22/2021 додається 

 

168. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1490-22/2021 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський з пропозицією повернутись до розгляду 

земельного питання №54 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Микола Андрійчук з пропозицією повернутись до розгляду 

земельного питання №61 «Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук з пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №35 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр з пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №49 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Воскресинці» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак з пропозицією повернутись до розгляду земельних 

питань №39 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» та №65 «Про зміну цільового призначення 

земельної ділянки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський з пропозицією повернутись до розгляду 

наступних земельних питань: 

−  №35 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

−  №39 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

−  №49 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Воскресинці»; 



−  №54 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

−  №61 «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)»; 

−  №65 «Про зміну цільового призначення земельної ділянки». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

 

169. СЛУХАЛИ: №35 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1491-22/2021 додається 

 

170. СЛУХАЛИ: №39 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

171. СЛУХАЛИ: №49 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1492-22/2021 додається 

 

172. СЛУХАЛИ: №54 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1493-22/2021 додається 

 

173. СЛУХАЛИ: №61 «Про надання земельних ділянок 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 – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 

 

 



174. СЛУХАЛИ: №65 «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

175. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 20 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 22 сесії депутатами внесено 20 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 - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1494-22/2021 - №1513-22/2021 додаються 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 22 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 22 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст 

організаційного відділу                                         Іванна ГОЛИНСЬКА 


