
Протокол 

Четвертої сесії  

(1 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

24.12.2020 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради 

Відсутні: Ігор Ільчишин, Ігор Костюк, Уляна Мандрусяк, Володимир 

Василевський, Микола Бакай 

 

Четверту сесію міської ради відкрив міський голова Богдан Станіславський  

 

За відкриття 4-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: відкрити 4 сесію міської ради 

Засідання 4 сесії міської ради вважається відкритим. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив, що надійшли постанови Коломийської міської територіальної 

виборчої комісії Коломийського району Івано-Франківської області про набуття 

депутатського мандату, наступного за черговістю кандидата у депутати у 

відповідному єдиному багатомандатному та територіальному багатомандатному 

виборчому списку з Перших місцевих виборів депутатів Коломийської міської 

ради Коломийського району Івано-Франківської області, згідно яких визнано 

обраними депутатів Коломийської міської ради: 

 - Бордуна Любомира Бориславовича від політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ»; 

 - Грицюка Михайла Ярославовича від політичної партії «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина»; 

 - Гнатишина Тараса Федоровича від політичної партії «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина». 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Попросив новообраних депутатів скласти присягу депутата міської ради. 

Любомир Бордун, Михайло Грицюк, Тарас Гнатишин зачитали текст 

присяги депутата; міський голова вручив посвідчення і значок депутатам 

міської ради 8 демократичного скликання. 

 

 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Привітав та нагородив грамотою з нагоди міжнародного дня волонтера 

депутата Коломийської міської ради Андрійчука Миколу Івановича.  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34      

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 

 

1 Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 

2 Про бюджет Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 

2021 рік (09530000000  код бюджету) 

3 Про оплату праці Коломийського міського голови у 2021 році 

4 Про оплату праці керівництва міської ради та працівників виконавчих 

органів міської ради у 2021 році 

5 Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

6 Про внесення змін до рішення міської ради від 09.02.2020 р. №4446-59/2020 

«Про туристичний кластер Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади» 

7 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 

урочищі «Левади» (квартал № 6, в межах земельної ділянки Струнчак Я.В.) 

села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

8 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 

урочищі «Левади» (квартал № 10, в межах земельної ділянки Білейчук І.І.) 

села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

9 Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м. Коломиї 

10 Про надання згоди комунальному підприємству «Коломияводоканал» на 

списання основних засобів 

11 Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської 

ради у новій редакції 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання 3 загальні 

питання: 

№ 1. Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету); 

№ 9. Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м. Коломиї; 



№ 11. Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської 

ради у новій редакції. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді також ми погодили внести у порядок денний 30 

додаткових загальних питань: 

1 Про передачу матеріальних цінностей 

2 Про передачу матеріальних цінностей 

3 Про передачу матеріальних цінностей 

4 Про передачу матеріальних цінностей 

5 Про передачу матеріальних цінностей 

6 Про надання пільг у 2021 році 

7 Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 

2021-2024 роки» 

8 Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 17.12.2020 

р. №27-3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

9 Про затвердження Положення про відділ інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради в новій редакції 

10 Про затвердження штатної чисельності комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

11 Про надання згоди на прийняття у власність цілісного майнового 

комплексу КНП «Коломийська центральна лікарня» Коломийської 

районної ради 

12 Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

13 Про надання згоди на прийняття у власність Коломийської 

територіальної громади приміщення амбулаторії с. Раківчик 

Коломийської районної ради 

14 Про внесення змін до рішення Раківчицької сільської ради від 

20.12.2019 р. №864-36/2019 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

15 Про внесення змін до рішення Корницької сільської ради від 20.12.2019 

р. №430 -XLV/2019 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

16 Про зміну засновника, перейменування закладів освіти приєднаних 

сільських територіальних громад та затвердження їх статутів у новій 

редакції 

17 Про встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у 

закладах дошкільної освіти Коломийської територіальної громади 

18 Про затвердження Положення про відділ внутрішнього аудиту 

Коломийської міської рад 



19 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» 

20 Про внесення змін до рішення Королівської сільської ради від 

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

21 Про затвердження нового складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора «Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» 

22 Про уточнення бюджету Коломийської міської  об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 

23 Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 

24 Про погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 

2021-2022 роки 

25 Про затвердження програми «Підтримки комунального підприємства 

«Коломияводоканал» на 2020-2021 роки 

26 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

27 Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на 2021 рік» 

28 Про громадські ради села (сіл) Коломийської міської ради Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади 

29 Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

30 Про затвердження Програми «Поховання померлих одиноких громадян, 

осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33  

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 54 додаткові земельні питання: 

 1. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості)  

 2. Про зміну землекористування 

 3. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 45 

 4. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Івана 

Майданського, 12 

 5. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 



 6. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) 

 7. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків 

 8. Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО 23” 

 9. Про надання в оренду земельних ділянок 

 10. Про зміну землекористувань 

 11. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

 12. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

 13. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

 14. Про землекористування на вулиці Фабрична, 10 

 15. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 16. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування 

 17. Про анулювання результату земельного аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки 

 18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок 

 19. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

 20. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

 21. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в селі 

Саджавка 

 22. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в селі Саджавка 

 23. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 24. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

 25. Про надання земельних  ділянок у власність 

 26. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

 27. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі 

Воскресинці 

 28. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

 29. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

 30. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 31. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

 32. Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 94 

 33. Про поділ земельної ділянки на вулиці Карпатська, 176 



 34. Про поділ земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 1 

 35. Про зміну землекористування на вулиці Антоненка-Давидовича 15 

 36. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 90 

 37. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування 

 38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

 39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови 

 40. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

 41. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

 42. Про зміну землекористування 

 43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Остапа Терлецького, 15   

 44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

 45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Михайла Павлика 

 46. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків 

 47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 36 

 48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Пантелеймона Куліша, 5 

 49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а 

 50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Костомарова   

 52. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок для індивідуального садівництва 

 53. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 54. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32      

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного 4 сесії: 

розглянути питання №2 «Про бюджет Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000 код бюджету)» після додаткових 

загальних питань, а додаткове загальне питання №11 «Про надання згоди на 

прийняття у власність цілісного майнового комплексу КНП «Коломийська 

центральна лікарня» Коломийської районної ради» розглянути вкінці порядку 

денного після земельних питань. 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: змінити черговість розгляду питань порядку денного 4 сесії та 

розглянути питання №2 «Про бюджет Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000  код бюджету) після додаткових 

загальних питань, а додаткове загальне питання №11 «Про надання згоди на 

прийняття у власність цілісного майнового комплексу КНП «Коломийська 

центральна лікарня» Коломийської районної ради» розглянути вкінці порядку 

денного після земельних питань. 

 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук, депутат міської ради щодо внесення до 

порядку денного питання «Про звернення Коломийської міської ради до голови 

Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного питання «Про звернення Коломийської 

міської ради до голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Порядок денний 

1 Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської 

обласної ради Олександра Сича 

2 Про оплату праці Коломийського міського голови у 2021 році 

3 Про оплату праці керівництва міської ради та працівників виконавчих 

органів міської ради у 2021 році 

4 Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад 

5 Про внесення змін до рішення міської ради від 09.02.2020 р. №4446-

59/2020 «Про туристичний кластер Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади» 

6 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

в урочищі «Левади» (квартал № 6, в межах земельної ділянки Струнчак 

Я.В.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади» 

7 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

в урочищі «Левади» (квартал № 10, в межах земельної ділянки Білейчук 

І.І.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади» 

8 Про надання згоди комунальному підприємству «Коломияводоканал» на 

списання основних засобів 

9 Д.1. Про передачу матеріальних цінностей 

10 Д.2. Про передачу матеріальних цінностей 

11 Д.3. Про передачу матеріальних цінностей 

12 Д.4. Про передачу матеріальних цінностей 



13 Д.5. Про передачу матеріальних цінностей 

14 Д.6. Про надання пільг у 2021 році 

15 Д.7. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 

2021-2024 роки» 

16 Д.8 Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 

17.12.2020 р. №27-3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

17 Д.9. Про затвердження Положення про відділ інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради в новій редакції 

18 Д.10. Про затвердження штатної чисельності комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

19 Д.12. Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

20 Д.13. Про надання згоди на прийняття у власність Коломийської 

територіальної громади приміщення амбулаторії с. Раківчик 

Коломийської районної ради 

21 Д.14. Про внесення змін до рішення Раківчицької сільської ради від 

20.12.2019 р. №864-36/2019 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

22 Д.15. Про внесення змін до рішення Корницької сільської ради від 

20.12.2019 р. №430 -XLV/2019 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

23 Д.16. Про зміну засновника, перейменування закладів освіти приєднаних 

сільських територіальних громад та затвердження їх статутів у новій 

редакції 

24 Д.17. Про встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у 

закладах дошкільної освіти Коломийської територіальної громади 

25 Д.18. Про затвердження Положення про відділ внутрішнього аудиту 

Коломийської міської ради 

26 Д.19. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.09.2020 року 

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

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 

роки» та Положення про Громадський бюджет Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади» 

27 Д.20. Про внесення змін до рішення Королівської сільської ради від 

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

28 Д.21. Про затвердження нового складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора «Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області» 

29 Д.22. Про уточнення бюджету Коломийської міської  об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 

30 Д.23. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 

31 Д.24. Про погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» 

на 2021-2022 роки 

32 Д.25. Про затвердження програми «Підтримки комунального 



підприємства «Коломияводоканал» на 2020-2021 роки 

33 Д.26. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

34 Д.27. Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду 

окремих категорій громадян на 2021 рік» 

35 Д.28. Про громадські ради села (сіл) Коломийської міської ради 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади  

36 Д.29. Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

37 Д.30. Про затвердження Програми «Поховання померлих одиноких 

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

яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021 рік» 

38 Про бюджет Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 

2021 рік (09530000000  код бюджету) 

39.1 Д.1.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі 

(на місцевості) 

40.2 Д.2.Про зміну землекористування 

41.3 Д.3.Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 

45 

42.4 Д.4.Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Івана 

Майданського, 12 

43.5 Д.5.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі 

(на місцевості) 

44.6 Д.6.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

45.7 Д.7. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків 

46.8 Д.8. Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО 23” 

47.9 Д.9.Про надання в оренду земельних ділянок 

48.10 Д.10. Про зміну землекористувань 

49.11 Д.11. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

50.12 Д.12. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

51.13 Д.13. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

52.14 Д.14. Про землекористування на вулиці Фабрична, 10 

53.15 Д.15. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

54.16 Д.16. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

55.17 Д.17. Про анулювання результату земельного аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки 

56.18 Д.18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

57.19 Д.19. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 



58.20 Д.20. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

59.21 Д.21. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в 

селі Саджавка 

69.22 Д.22. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в селі Саджавка 

61.23 Д.23. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

62.24 Д.24. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

63.25 Д.25. Про надання земельних  ділянок у власність 

64.26 Д.26. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

65.27 Д.27. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі 

Воскресинці 

66.28 Д.28. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

67.29 Д.29. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

68.30 Д.30. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

69.31 Д.31. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

70.32 Д.32. Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 

94 

71.33 Д.33.Про поділ земельної ділянки на вулиці Карпатська, 176 

72.34 Д.34. Про поділ земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 1 

73.35 Д.35. Про зміну землекористування на вулиці Антоненка-Давидовича, 15 

74.36 Д.36. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 90 

75.37 Д.37. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

76.38 Д.38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

77.39 Д.39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови 

78.40 Д.40. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

79.41 Д.41. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

80.42 Д.42. Про зміну землекористування 

81.43 Д.43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Остапа Терлецького, 15 

82.44 Д.44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

83.45 Д.45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Михайла Павлика 

84.46 Д.46. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків 



85.47 Д.47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 36 

86.48 Д.48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Пантелеймона Куліша, 5 

87.49 Д.49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а 

88.50 Д.50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

89.51 Д.51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Костомарова 

90.52 Д.52. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок для індивідуального садівництва 

91.53 Д.53. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

92.54 Д.54. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

93 Д.11. Про надання згоди на прийняття у власність цілісного майнового 

комплексу КНП «Коломийська центральна лікарня» Коломийської 

районної ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів. Запропонував подати 

депутатські запити у письмовому варіанті, не оголошуючи їх. 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- Мирослава Гаєвого щодо створення муніципального оркестру народних 

інструментів шляхом об’єднання двох колективів («Трембіти» та «Гуцулії») із 

назвою «Гуцулія» 

- Мирослава Гаєвого щодо передбачення коштів для реконструкції 

стадіону в с. Шепарівці та будівництва ігрових майданчиків  

- Мирослава Гаєвого щодо підготовки звернення Коломийської міської 

ради до Івано-Франківської обласної ради та ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 

ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" про 

виділення коштів для реконструкції кільцевої дороги в с. Шепарівці  

- Мирослава Гаєвого щодо передбачення коштів на укріплення берега 

річки Прут 

- Мирослава Гаєвого щодо підсипки дорожнього полотна та відновлення 

маршруту до кінця вул. І. Франка 

- Мирослава Гаєвого щодо передбачення коштів у бюджеті на 2021-2022 

рр. на ремонт доріг в с. Шепарівці 

- Мирослава Гаєвого щодо передбачення коштів для освітлення вул. 

Розумовського 

- Мирослава Гаєвого щодо передбачення коштів для освітлення бічних 

вулиць в с. Шепарівці 

- Мирослава Гаєвого щодо передбачення коштів для капітального 

ремонту Народного дому в с. Шепарівці 



- Мирослава Гаєвого щодо передбачення коштів для ремонту дорожнього 

полотна по вул. Розумовського 

- Мирослава Гаєвого щодо щодо передбачення коштів для встановлення 

двох дитячих майданчиків в с. Шепарівці 

- Сергія Федчука щодо заміни вуличного освітлення по вул. Лісова 

- Ростислава Петруняка щодо передбачення у бюджеті на 2021 р. коштів на 

капітальний ремонт вул. Роксолани 

- Сергія Коцюра щодо ремонту дороги в с. Воскресинці 

- Сергія Коцюра щодо передбачення коштів на проведення ремонтних 

робіт по вул. М. Білейчука в с. Воскресинці 

- Євгена Заграновського щодо виділення коштів Коломийському 

міськрайонному товариству політичних в'язнів і репресованих для здійснення 

діяльності  у розмірі 20000 грн. 

- Тараса Боднарука щодо підключення до центральної каналізації 

мешканців вул. С. Бандери 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано- 

Франківської обласної ради Олександра Сича 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Григорук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №88-4/2020 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про оплату праці Коломийського міського голови у 2021 

році 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, оголосив про конфлікт 

інтересів і про те, що участі в голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №89-4/2020 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про оплату праці керівництва міської ради та працівників 

виконавчих органів міської ради у 2021 році 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, секретар міської ради, оголосив про конфлікт 

інтересів і про те, що участі в голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №90-4/2020 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №91-4/2020 додається 



5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 09.02.2020 р. 

№4446-59/2020 «Про туристичний кластер Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №92-4/2020 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території в урочищі «Левади» (квартал № 6, в межах земельної ділянки 

Струнчак Я.В.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №93-4/2020 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території в урочищі «Левади» (квартал № 10, в межах земельної ділянки 

Білейчук І.І.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №94-4/2020 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Коломияводоканал» на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Цибуляк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №95-4/2020 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Д.1. Про передачу матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №96-4/2020 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Д.2. Про передачу матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №97-4/2020 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Д.3. Про передачу матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №98-4/2020 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Д.4. Про передачу матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №99-4/2020 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Д.5. Про передачу матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №100-4/2020 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Д.6. Про надання пільг у 2021 році 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №101-4/2020 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Д.7. Про затвердження Програми «Оздоровлення та 

відпочинок дітей на 2021-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №102-4/2020 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Д. 8. Про внесення змін та доповнення до рішення міської 

ради від 17.12.2020 р. №27-3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Копайгоренко, заступник начальника відділу економіки міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №103-4/2020 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Д.9. Про затвердження Положення про відділ інвестиційної 

політики та енергозбереження міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №104-4/2020 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Д.10. Про затвердження штатної чисельності комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги 

ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМЦ ПМСД  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №105-4/2020 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Д.12. Про затвердження цільової програми «Сприяння 

закладу медицини вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Олег Токарчук, перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Сергій Коцюр, Сергій Федчук, Роман Дячук, 

Любомир Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №106-4/2020 (зі змінами) додається  

 

21. СЛУХАЛИ Д.13. Про надання згоди на прийняття у власність 

Коломийської територіальної громади приміщення амбулаторії с. Раківчик 

Коломийської районної ради 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №107-4/2020 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Д.14. Про внесення змін до рішення Раківчицької сільської 

ради від 20.12.2019 р. №864-36/2019 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №108-4/2020 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Д.15. Про внесення змін до рішення Корницької сільської 

ради від 20.12.2019 р. №430 -XLV/2019 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №109-4/2020 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Д.16. Про зміну засновника, перейменування закладів освіти 

приєднаних сільських територіальних громад та затвердження їх статутів у новій 

редакції 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №110-4/2020 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Д.17. Про встановлення вартості харчування учнів в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти та розміру плати за 

перебування дітей у закладах дошкільної освіти Коломийської територіальної 

громади 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №111-4/2020 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Д.18. Про затвердження Положення про відділ 

внутрішнього аудиту Коломийської міської ради  



ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №112-4/2020 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Д.19. 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: Ірина Копайгоренко, заступник начальника відділу економіки міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Володимир Григорук, Олег Романюк, Віктор 

Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу, за – 31 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр запропонував обсяг фінансування Програми на 

2022 р. залишити у розмірі 5020,0 тис.грн.  

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Сергія Коцюра, за – 22 

ВИРІШИЛИ: прийняти пропозицію Сергія Коцюра 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому зі змінами, за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №113-4/2020 зі змінами додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Д.20. Про внесення змін до рішення Королівської сільської 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №114-4/2020 додається 

 

29. СЛУХАЛИ Д.21. Про затвердження нового складу конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора «Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №115-4/2020 додається 

 

30 СЛУХАЛИ: Д.22. Про уточнення бюджету Коломийської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №116-4/2020 зі змінами додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Д.23. Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету  
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34  



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №117-4/2020 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Д.24. Про погодження інвестиційної програми КП 

«Коломияводоканал» на 2021-2022 роки 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Цибуляк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №118-4/2020 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Д.25. Про затвердження програми «Підтримки 

комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2020-2021 роки 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Цибуляк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №119-4/2020 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Д.26. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №120-4/2020 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Д.27. Про затвердження Програми «Компенсація пільгового 

проїзду окремих категорій громадян на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №121-4/2020 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Д.28. Про громадські ради села (сіл) Коломийської міської 

ради Коломийської міської об’єднаної територіальної громади  

ДОПОВІДАЧ: Роман Остяк, заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №122-4/2020 зі змінами додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Д.29. Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №123-4/2020 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Д.30. Про затвердження Програми «Поховання померлих 

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

яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 33  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №124-4/2020 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву на 1 год.  

Перерва 1 год. 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії  

 

39. СЛУХАЛИ: Про бюджет Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000  код бюджету) 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу, за – 34 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський запропонував збільшити дохідну частину на   

9 млн. 400 тис. грн. за рахунок продажу земельних ділянок 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Віктора Будзінського, за – 33 

ВИРІШИЛИ: прийняти пропозицію Віктора Будзінського 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк запропонував внести зміни у п. 14 проекту рішення 

«Про бюджет Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Олега Романюка, за – 16 

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію Олега Романюка 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський запропонував встановити показники видатків 

місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення 

інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті 2021 року, за умови якщо 

реалізація таких проектів більше одного бюджетного періоду визначені 

відповідно до пункту 4 частини 1 статті 76 Бюджетного кодексу України, в 

додатку до Пояснювальної  записки, беруться за основу при плануванні видатків 

бюджету розвитку на 2022-2023 рр. 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Віктора Будзінського, за – 32 

ВИРІШИЛИ: прийняти пропозицію Віктора Будзінського 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №125-4/2020 зі змінами додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перше пленарне засідання 4 сесії міської ради закритим. 

Повідомив, що друге пленарне засідання 4 сесії міської ради відбудеться               

29 грудня о 10:00 год.  

 

Міський голова                Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

  

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                                   Христина БОГАК 


