
Протокол 

Третьої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

17.12.2020 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 33 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Іван Данилишин, Мирослав Михайлюк 

 

Третю сесію міської ради відкрив міський голова Богдан Станіславський  

 

За відкриття 3-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: відкрити 3 сесію міської ради 

Засідання 3 сесії міської ради вважається відкритим. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

Порядок денний 

1 Про внесення змін до рішення Королівської сільської ради від 17.12.2019 

р. №264-ХХХІV/19 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

2 Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

місті Коломиї на 2018-2022 роки 

3 Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у 

новій редакції 

4 Про затвердження Положення про департамент соціальної політики 

Коломийської міської ради в новій редакції 

5 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2021 рік 

6 Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №316-6/2016 

«Про програму розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-

2020 роки» 

7 Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на 2021 рік» 

8 Про затвердження Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з 

інвалідністю по зору на 2021-2024 роки 

9 Про затвердження програми "Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 

роки" 

 



10 Про затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та 

проведення призову громадян на строкову військову службу та на 

військову службу за контрактом на 2021-2025 роки " 

11 Про затвердження програми "Забезпечення пожежної безпеки на 2021-

2025 роки" 

12 Про затвердження програми "Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 

2021 рік" 

13 Про затвердження програми "Протидії диверсійно-розвідувальній 

діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2021-2025 роки" 

14 Про затвердження програми "Удосконалення роботи служби превентивної 

поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття 

іміджу служби на 2021-2025 роки" 

15 Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-

2025 роки» 

16 Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2020 рік» 

17 Про внесення змін до фінансового Плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та викладення його в новій 

редакції 

18 Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» на 2021 рік 

19 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та 

викладення його в новій редакції 

20 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» на списання матеріальних цінностей 

21 Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» 

22 Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади 

на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. 

№3232-39/2018 

23 Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

24 Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 

25 Про погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 

2021-2022 роки 

26 Про затвердження Програми «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 

роки» 

27 Про затвердження програми «Підтримки комунального підприємства 

«Коломияводоканал» на 2020-2021 роки 

 

 



28 Про внесення змін в рішення міської ради від 29.02.2020р. № 4448-59/2020 

«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, 

які підлягають приватизації у 2020 році» 

29 Про Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади для 

передачі майна в оренду на аукціоні 

30 Про Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади для 

передачі майна в оренду без проведення аукціону 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання 3 загальні 

питання: 

№ 23 Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік»; 

№ 25 Про погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 

2021-2022 роки; 

№ 27 Про затвердження програми «Підтримки комунального підприємства 

«Коломияводоканал» на 2020-2021 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 1 додаткове загальне питання: 

 1. Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік (09530000000) код бюджету 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Сергій Федчук, Ігор Костюк, Віктор Будзінський, 

Володимир Григорук, Роман Маліновський 

Запропонували внести до порядку денного 1 додаткове питання «Про 

уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік (09530000000) код бюджету» з пропозицією постійної комісії з питань 

бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних 

відносин згідно протоколу засідання комісії №4 від 17.12.2020 р. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 1 додаткове питання «Про уточнення 

бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

(09530000000) код бюджету» з пропозицією постійної комісії з питань бюджету, 

інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин 

згідно протоколу засідання комісії №4 від 17.12.2020 р. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 12 додаткових земельних питань: 

1. Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

2. Про внесення змін до складу комісії з конкурсного відбору виконавців 

земельних торгів 



3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель  

4. Про проведення інвентаризації земель забудованого кварталу 

5. Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

6. Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

7. Про надання в оренду земельної ділянки в селі Саджавка 

8. Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

9. Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

10. Про надання земельної ділянки для індивідуального садівництва 

11. Про поділ земельної ділянки 

12. Про землекористування на вулиці Антона Чехова, 20 

 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Порядок денний 

1 Про внесення змін до рішення Королівської сільської ради від 17.12.2019 

р. №264-ХХХІV/19 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

2 Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

місті Коломиї на 2018-2022 роки 

3 Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у 

новій редакції 

4 Про затвердження Положення про департамент соціальної політики 

Коломийської міської ради в новій редакції 

5 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2021 рік 

6 Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №316-6/2016 

«Про програму розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-

2020 роки» 

7 Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на 2021 рік» 

8 Про затвердження Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з 

інвалідністю по зору на 2021-2024 роки 

9 Про затвердження програми "Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 

роки" 

10 Про затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та 

проведення призову громадян на строкову військову службу та на 

військову службу за контрактом на 2021-2025 роки " 

11 Про затвердження програми "Забезпечення пожежної безпеки на 2021-

2025 роки" 

 



12 Про затвердження програми "Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 

2021 рік" 

13 Про затвердження програми "Протидії диверсійно-розвідувальній 

діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2021-2025 роки" 

14 Про затвердження програми "Удосконалення роботи служби превентивної 

поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття 

іміджу служби на 2021-2025 роки" 

15 Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-

2025 роки» 

16 Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2020 рік» 

17 Про внесення змін до фінансового Плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та викладення його в новій 

редакції 

18 Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» на 2021 рік 

19 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та 

викладення його в новій редакції 

20 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» на списання матеріальних цінностей 

21 Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» 

22 Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 

2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. 

№3232-39/2018 

23 Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 

24 Про затвердження Програми «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 

роки» 

25 Про внесення змін в рішення міської ради від 29.02.2020р. № 4448-59/2020 

«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, 

які підлягають приватизації у 2020 році» 

26 Про Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади для 

передачі майна в оренду на аукціоні 

27 Про Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади для 

передачі майна в оренду без проведення аукціону 

28 Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік (09530000000) код бюджету 

29 Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 



30 Про внесення змін до складу комісії з конкурсного відбору виконавців 

земельних торгів 

31 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

32 Про проведення інвентаризації земель забудованого кварталу 

33 Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

34 Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

35 Про надання в оренду земельної ділянки в селі Саджавка 

36 Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

37 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

38 Про надання земельної ділянки для індивідуального садівництва 

39 Про поділ земельної ділянки 

40 Про землекористування на вулиці Антона Чехова, 20 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

- Світлана Голдищук щодо встановлення тротуарних (пішохідних) доріжок 

від вул. Мазепи, 300 до буд. №6 по вул. Маковея та до садочку №20 по                       

вул. Маковея до будинку №5 по вул. Тютюнника; 

- Леся Бєлявська щодо передбачення в бюджеті на 2021 р. коштів на 

придбання електричних світильників; 

- Леся Бєлявська щодо передбачення в бюджеті на 2021 р. коштів на 

асфальтування міжбудинкових проїздів по вул. Костомарова, 4; 

- Роман Маліновський щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік видатків на 

виконання робіт пов'язаних із влаштування спортивного майданчика по вул.                  

С. Бандери №1,3,5,7 на території ОСББ «Чемпіон Плюс» ; 

- Роман Маліновський щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік видатків на 

виконання робіт, пов'язаних із спорудженням майданчиків по вул. С. Стрільців 

буд. №23, 25, по вул. Д. Яворницького буд. №22 та по вул. М. Заньковецької буд. 

№1; 

- Роман Маліновський щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік видатків на 

виконання робіт, пов'язаних із реконструкцією каналізації та водостічних 

колекторів по вул. С. Стрільців буд. №23, С. Бандери, №7 та по вул. Івасюка; 

- Роман Маліновський щодо передбачення видатків в бюджеті на 2021 рік на 

проведення робіт з благоустрою прибудинкових територій та внутрішніх дворів за 

адресами: вул. С. Стрільців буд. №23, №25, вул. Д. Яворницького буд. №22, 26, 

вул. В. Винниченка буд. №1, вул. С. Бандери, буд. №1, 3, 5; 

- Тарас Михалушко щодо ямкового ремонту дорожнього покриття по               

вул. Косачівська; 

- Ігор Костюк щодо доручення відповідним органам здійснити перевірку 

Коломийської виправної колонії №41 в с. Товмачик щодо забруднення повітря 

шкідливими викидами; 



- Ігор Костюк щодо капітального ремонту дорожнього полотна по                   

вул. Староміська; 

- Ігор Костюк щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів на 

закупівлю кормів для собак, які перебувають у притулку; 

- Ігор Костюк щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів на заміну 

підлоги в спортивному залі Товмачицького ліцею по вул. І. Франка, 1; 

- Ігор Костюк щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів на 

облаштування сучасного спортивного майданчика в с. Воскресинці по                      

вул. Шкільна; 

- Ігор Костюк щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів для 

вирішення проблем з водопостачанням Воскресинцівського ліцею, ДНЗ 

«Світанок» та прилеглої вул. Черемшини; 

- Ігор Костюк щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів для 

будівництва стадіону для міні футболу та встановлення дитячого майданчика в             

с. Товмачик; 

- Ігор Костюк щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів для 

проведення робіт з утеплення та модернізації приміщення Будинку культури в 

с.Воскресинці; 

- Ігор Костюк щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів для 

капітального ремонту по вул. Молодіжна в с. Воскресинці; 

- Вікторія Образцова щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів на 

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітальних 

робіт по вул. Староміська; 

- Вікторія Образцова щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів для 

прокладення каналізаційної мережі по вул. Соборна; 

- Сергій Федчук щодо встановлення волейбольного майданчика в 

с.Товмачик; 

- Сергій Федчук щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів на 

фінансування програм, спрямованих на покращення стану будинків та мереж, які 

перебувають в управлінні ОСББ; 

- Сергій Федчук щодо будівництва пішохідного (одностороннього) тротуару 

по ліву сторону руху з м. Коломиї до с. П’ядики; 

- Євгеній Заграновський щодо виділення коштів братству Коломийської 

станиці ОУН УПА для проведення культурно-масових заходів та закупівлі 

паливо-мастильних матеріалів на 2021 рік; 

- Віктор Фітьо щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів для 

ремонту міжбудинкового проїзду по вул. Січових Стрільців, 39; 

- Володимир Василевський щодо передбачення в бюджеті на 2021 рік коштів 

на будівництво госпфекальної каналізації та водовідведення по                                   

вул. Станіславського та вул. Паторжинського. 

 

Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Королівської сільської ради від 

17.12.2019 р. №264-ХХХІV/19 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 23-3/2020 додається 

 



2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Пашанюк, начальник організаційного відділу міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Леся Бєлявська, Ігор Ільчишин, Віктор Фітьо, 

Євгеній Заграновський, Ігор Костюк, Віктор .Будзінський, Володимир Григорук, 

Володимир Василевський, Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 24-3/2020 додається 

 

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

міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 25-3/2020 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент соціальної 

політики Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 26-3/2020 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік 

ДОПОВІДАЧ: Тетяна Васкул, в.о. начальника відділу економіки міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, секретар міської ради, який запропонував 

вилучити з даного рішення п.11 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр з пропозицією прийняття проекту рішення за 

основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію С. Коцюра (за основу), за – 26 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Вітор Фітьо, Сергій Коцюр, Віктор Будзінський, 

Євгеній Заграновський, Богдан Станіславський 

 Запропонували прийняти дане рішення без п.11 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення без п.11, за – 29 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому зі змінами, за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 27-3/2020 зі змінами додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 

№316-6/2016 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 

2016-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 28-3/2020 додається 

 



7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду 

окремих категорій громадян на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Віктор Будзінський, Віктор Фітьо, Сергій Коцюр, 

Володимир Григорук, Сергій Федчук, Роман Дячук, Олег Романюк, Богдан 

Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 29-3/2020 зі змінами додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціальної підтримки та 

реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2021-2024 роки 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 30-3/2020 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Безпечне та комфортне місто на 

2021-2025 роки" 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 31-3/2020 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми "Забезпечення 

підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу та на 

військову службу за контрактом на 2021-2025 роки " 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 32-3/2020 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Забезпечення пожежної 

безпеки на 2021-2025роки" 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 33-3/2020 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Мобілізаційні заходи та 

обороноздатність на 2021 рік" 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 34-3/2020 додається 

 



13. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Протидії диверсійно-

розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2021-2025 

роки" 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 35-3/2020 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Удосконалення роботи служби 

превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та 

підняття іміджу служби на 2021-2025 роки" 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, запропонував запросити начальника 

Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області для звітування 

перед депутатами про проведену відділом роботу у 2020 році 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова 

Заслухати у січні 2021 року звіт начальника Коломийського відділу поліції 

ГУНП в Івано-Франківській області про проведену роботу за 2020 рік  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 36-3/2020 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ 

на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник управління комунального 

господарства 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Олег Романюк, Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 37-3/2020 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з 

інфекційними захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2020 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 38-3/2020 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового Плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та викладення його в новій 

редакції 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 39-3/2020 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік 



ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 40-3/2020 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та викладення 

його в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №41-3/2020 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на списання матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 42-3/2020 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 43-3/2020 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної Програми 

«Здоров’я громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

13.12.2018р. №3232-39/2018 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 44-3/2020 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету  

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 45-3/2020 додається 

 



24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Розвиток земельних відносин 

на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 46-3/2020 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 29.02.2020р. 

№ 4448-59/2020 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

міської ради, які підлягають приватизації у 2020 році» 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 47-3/2020 додається 

 

26 СЛУХАЛИ: Про Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

для передачі майна в оренду на аукціоні  

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 48-3/2020 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

для передачі майна в оренду без проведення аукціону  

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 49-3/2020 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, який запропонував управлінню освіти міської 

ради збільшити за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти» (централізована бухгалтерія) по КЕКВ 2100 «Оплата праці та 

нарахування на заробітну плату» в сумі 84 985 грн. для преміальних виплат за 

грудень 2020 року і зменшити за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

по КЕКВ 2100 « Оплата праці та нарахування на заробітну плату» в сумі 84 985 

грн. 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, Сергій Коцюр, Роман Маліновський, Уляна 

Мандрусяк, Сергій Федчук, Леся Бєлявська, Роман Дячук проти зменшення 

управлінню освіти міської ради за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

по КЕКВ 2100 «Оплата праці та нарахування на заробітну плату» в сумі 84 985 

грн. 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, який запропонував управлінню освіти міської 

ради збільшити за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у 



сфері освіти» (централізована бухгалтерія) по КЕКВ 2100 «Оплата праці та 

нарахування на заробітну плату» в сумі 84 985 грн. для оплати праці та 

преміювання працівників за грудень 2020 року і зменшити за КПКВК 0610160 

«Керівництво і управління в сфері освіти» по КЕКВ 2100 «Оплата праці та 

нарахування на заробітну плату» в сумі 84 985 грн. 

ВИРІШИЛИ: управлінню освіти міської ради збільшити за КПКВК 0611161 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (централізована 

бухгалтерія) по КЕКВ 2100 «Оплата праці та нарахування на заробітну плату» в 

сумі 84 985 грн. для оплати праці та преміювання працівників за грудень 2020 

року і зменшити за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління в сфері освіти» по 

КЕКВ 2100 «Оплата праці та нарахування на заробітну плату» в сумі 84 985 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 50-3/2020 зі змінами додається  

 

Розгляд земельних питань 

29 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу 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 № 51-3/2020 додається 

 

30 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з конкурсного відбору 

виконавців земельних торгів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 52-3/2020 додається 

 

31 СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 53-3/2020 додається 

 

32 СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель забудованого 

кварталу  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 54-3/2020 додається 

 

33 СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 55-3/2020 додається 

 

34 СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 56-3/2020 додається 

 

35 СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Микола Андрійчук, депутат міської ради, оголосив про конфлікт 

інтересів і про те, що участь в голосуванні брати не буде 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 57-3/2020 додається 

 

36 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 58-3/2020 додається 

 

37 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 59-3/2020 додається 

 

38 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 60-3/2020 додається 

 

39 СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 61-3/2020 додається 

 

40 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Антона Чехова, 20 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 62-3/2020 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 

На 3 сесії депутатами внесено 25 запитів. Відповідно до пункту 12 статті 2.6 

Регламенту міської ради рішення міської ради з питань депутатських запитів  за 

пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним (одноразовим) 

голосуванням. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №63-3/2020 - №87-3/2020 додаються 

 

 Різне.  

ВИСТУПИЛИ: Володимир Василевський, Ігор Ільчишин, Роман Дячук, Леся 

Бєлявська, Сергій Федчук, Мирослав Гаєвий, Андрій Куничак, Богдан 

Станіславський 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 3 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: 3 сесію міської ради вважати закритою 

 

 

 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу         Мирослава ГУШУЛЕЙ 


