
Протокол 

Шостої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

13.01.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 26 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Андрій Божик, Віктор Будзінський, Тарас Гнатишин, Світлана 

Голдищук, Михайло Грицюк, Олег Дячук, Андрій Куничак, Віталія Лукавська, 

Роман Маліновський, Мирослав Михайлюк, Олександр Поясик, Олег Романюк 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 26 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Зачитав розпорядження міського голови від 04.01.2021р. №2-р щодо 

зупинення дії рішення Коломийської міської ради від 29.12.2020 року №144-

4/2020 «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд». 

 Повідомив, що відповідно до пункту 13 статті 2.7 Регламенту 

Коломийської міської ради 8 демократичного скликання скликано 6 

(позачергову) сесію для повторного розгляду міською радою проекту рішення. 

Наголосив, що для подолання вето та прийняття рішення міської ради 

необхідно волевиявлення 2/3 депутатів від загального складу ради. 
Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26     

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

Порядок денний 
1 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

2 Про внесення змін в рішення міської ради від 08.10.2020 № 4963-69/2020 

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

3 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

5 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

6 Про поділ земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 94-а 



7 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

8 Про землекористування в с. Товмачик 

9 Про землекористування в с. Іванівці 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання питання №4 

порядку денного: «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував внести у порядок денний додаткове питання:  

 №1 «Про зміну засновника Коломийської районної дитячо-юнацької 

спортивної школи та затвердження статуту у новій редакції» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27  

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував внести у порядок денний додаткове питання: 

 №2 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27      

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував розглянути додаткове питання №2 Про звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України 

Дениса Шмигаля другим у порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27      

ВИРІШИЛИ: розглянути питання додаткове питання №2 Про звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України 

Дениса Шмигаля другим у порядку денному 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27     

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Порядок денний 
1 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

2 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра 

України Дениса Шмигаля 



3 Про внесення змін в рішення міської ради від 08.10.2020 № 4963-69/2020 «Про 

затвердження програми «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки»» 

4 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» 

5 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

6 Про поділ земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 94-а 

7 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

8 Про землекористування в с. Товмачик 

9 Про землекористування в с. Іванівці 

10 Про зміну засновника Коломийської районної дитячо-юнацької спортивної школи 

та затвердження статуту у новій редакції 

 

Оголошення депутатських оголошень та інформацій 

 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник, депутат міської ради з проханням надати слово 

Вікторії Авдєєвій, дружині учасника АТО Ігора Авдєєва. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: надати слово дружині учасника АТО Вікторії Авдєєвій 

ВИСТУПИЛА: Вікторія Авдєєва, дружина учасника АТО, яка звернулась до 

депутатів міської ради з проханням щодо надання матеріальної допомоги на 

лікування чоловіка Ігора Авдєєва.  

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував Віталію Гурнику, депутату міської ради бути координатором 

збору коштів на лікування учасника АТО Ігора Авдєєва. 

 

Порядок денний 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова оголосив про конфлікт 

інтересів і про те, що участі у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

ВИРІШИЛИ: підтвердити рішення міської ради від 29.12.2020 року №144-

4/2020 «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 2/3 

депутатів від загального складу ради та вважати дане рішення чинним. 

Рішення міської ради №144-4/2020 додається. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 

ДОПОВІДАЧ: Сергій Федчук, депутат міської ради. 



ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, депутат міської ради, повідомив, що на сайті 

Президента України опубліковано інформацію про прийняття рішення про 

зменшення ціни на газ для населення на 30%.  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №204-6/2021 додається. 

 

 3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 08.10.2020 № 

4963-69/2020 «Про затвердження програми «Енергодім Коломия на 2021-2023 

роки»» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №205-6/2021 додається. 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Ольга. Денисюк, начальник відділу кадрів  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №206-6/2021 додається. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель; 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №207-6/2021 додається. 

 

 6. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 

94-а; 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №208-6/2021 додається. 

 

 7. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель; 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №209-6/2021 додається. 

 

 8. СЛУХАЛИ: Про землекористування в с. Товмачик; 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №210-6/2021 додається. 

 

 

 



 9. СЛУХАЛИ: Про землекористування в с. Іванівці. 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №211-6/2021 додається. 

 

 10. СЛУХАЛИ: Про зміну засновника Коломийської районної дитячо-

юнацької спортивної школи та затвердження статуту у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник. начальник відділу молоді та спорту 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, депутат міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №212-6/2021 додається. 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 6 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Ільчишин, депутат міської ради щодо відкритості засідань 

постійної комісії з питань екології, використання земель, природних ресурсів та 

регулювання земельних відносин і розгляду земельних питань на пленарних 

засіданнях міської ради.  

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

 Доручив Богдану Мондрику, начальнику відділу земельних відносин 

міської ради, використовувати інтерактивну карту міста Коломиї з позначенням 

усіх вулиць і масивів під час розгляду земельних питань, а також 

використовувати слайди до проектів рішень міської ради з земельних питань. 

 Доручив Тарасу Кухтару керуючому справами виконавчого комітету 

міської ради та Андрію Куничаку секретарю міської ради забезпечити 

трансляцію в режимі онлайн засідання постійних депутатських комісій. 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 6 (позачергової) сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                  Христина БОГАК 


