
Протокол 

Сьомої сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

28.01.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради 

Відсутні: Тарас Боднарук, Андрій Божик, Володимир Василевський, Мирослав 

Михайлюк, Олександр Поясик 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 33 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

  

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 
1 Про план роботи міської ради на перше півріччя 2021 року 

2 Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

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

Берегова (в межах земельної ділянки Дундяк Р.В.) села Товмачик Коломийської 

територіальної громади» 

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

Лісова (кадастровий номер 2623288701:01:001:0116) села Шепарівці 

Коломийської територіальної громади» 

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

Спортивна (в межах земельної ділянки Янів І.В.) села Саджавка Коломийської 

територіальної громади» 

6 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 

урочищі «Левади» (квартал № 10, в межах земельної ділянки Артеменко О.В.) 

села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

7 Про затвердження Положення про управління культури Коломийської міської 

ради 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від  08.10.2020 №4963-69/2020 «Про 

затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність Коломийської 

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

9 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 17.12.2020р. №27-3/2020 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік» 

10 Про внесення змін в пункт 5.13. Положення про центр надання адміністративних 

послуг Коломийської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від  № 

23.07.2020 р. №4845-65/2020 



11 Про затвердження часу прийому суб’єктів звернень управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Коломийської міської ради 

12 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» в новій редакції 

13 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

14 Про збільшення граничної чисельності працівників Єдиного центру надання 

реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

15 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік та викладення його в новій 

редакції 

16 Про анулювання результату земельного аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки 

17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея 

18 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

19 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

20 Про проведення інвентаризації земель 

21 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель  населених пунктів 

22 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

24 Про зміну землекористувань 

25 Про зміну землекористування 

26 Про землекористування на вулиці Ольги Кобилянської, 2-А 

27 Про землекористування на вулиці Замкова, 44 

28 Про надання в оренду земельних ділянок 

29 Про зміну землекористувань 

30 Про зміну землекористувань 

31 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а 

32 Про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

33 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

34 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

35 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

36 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

37 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

38 Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

39 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

40 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 25 



42 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Набережна 

43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 12-А 

44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Військовій, 20 

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Коломия 

47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Коломия 

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 виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

51 Про землекористування на вулиці Валовій 

52 Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 3 земельні питання: 

№8 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» 

№10 «Про зміну землекористування» 

№36 «Про землекористування на вулиці Валовій» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 37 

додаткових загальних питань та розглянути останніми додаткові питання №16 

та №17 перед земельними питаннями у порядку денному:  

 1. Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади за 2020 рік (0953000000) код бюджету 

 2. Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році (09530000000) код 

бюджету 

 3. Про уточнення бюджету Коломийської міської  територіальної громади 

на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

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

власності Коломийської  територіальної громади для передачі майна в оренду 

на аукціоні 

5. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коломийської 

територіальної громади протирадіаційного укриття та майна цивільної оборони 

ВАТ «Коломийська ПМК-82» та двох сховищ ВАТ «Коломиясільмаш», 



протирадіаційного укриття ДП «Коломийська паперова фабрика» та  

берегоукріплення р. Прут колишнього ДП «Коломийська паперова фабрика» 

 6. Про затвердження звіту про незалежну оцінку комунального майна 

 7. Про передачу в оренду Коломийській міськрайонній філії Івано-

Франківського обласного центру зайнятості комунального майна без 

проведення аукціону 

 8. Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по 

вул. Переяславська 2, м. Коломия 

 9. Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній 

частині району комунального майна без проведення аукціону 

 10. Про продовження договору оренди комунального майна громадській 

організації «Спілка української молоді» без проведення аукціону 

 11. Про продовження договору оренди комунального майна громадській 

організації «Громадський актив Коломиї» без проведення аукціону 

 12. Про продовження договору оренди комунального майна громадській 

організації «Українська народна молодь» без проведення аукціону 

 13. Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна 

по вул. Театральна 15, м. Коломия 

 14. Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір 

оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим 

орендарем 

 15. Про втрату чинності рішення міської ради від 21.11.2019р. №4169-

55/2019 «Про затвердження Типового договору оренди комунального майна 

Коломийської міської ради» 

 18. 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 

 19. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон 

Екологія» у новій редакції 

 20. Про реорганізацію Коломийської районної дитячо-юнацької 

спортивної школи 

 21. Про внесення змін до програми ’’Удосконалення роботи Державної 

кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного 

забезпечення на період 2019-2022 років’’ затвердженої рішенням міської ради 

від 24.10.2019 р. №4082-54/2019 

 22. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020 №4733-

63/202 «Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб)» 

 23. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1896-

35/2017 «Про затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та 

розвитку  м. Коломиї на 2017-2021 роки» 

 24. Про передачу на баланс зарядного пристрою для електромобілів 

 25. Про внесення змін до рішення  міської ради від 11.12.2020 р. №16-

2/2020 

 26. Про передачу на баланс матеріальних цінностей (комп’ютерної 

техніки) 

 27. Про затвердження передавального акту та передачу матеріальних 

цінностей Корницької сільської ради 



 28. Про затвердження передавального акту та передачу матеріальних 

цінностей Королівської сільської ради 

 29. Про затвердження передавального акту та передачу матеріальних 

цінностей Раківчицької сільської ради 

 30. Про передачу на баланс структурних підрозділів Коломийської міської 

ради матеріальних цінностей 

 31. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року № 

3190-39/2018 «Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту 

населення на 2019-2021 роки» 

 32. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в 

міському бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які 

опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі 

внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання 

 33. Про затвердження структури та чисельності КНП «КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

 34. Про затвердження штатного розпису КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» 

КМР на 2021 рік 

 35. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР 

 36. Про затвердження фінансового плану КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР 

на 2021 рік 

37. Про відведення  місць для розміщення матеріалів передвиборної 

агітації 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020р. № 4745-

63/2020 «Про Перелік майна, яке належить до комунальної власності 

Коломийської міської об'єднаної територіальної громади» 

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

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду 

без проведення аукціону 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував внести у порядок денний 5 додаткових земельних питань: 

 1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Козацька, 1 

2. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

3. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

4. Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, 1 

5. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 

земельних торгах. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є зміни та доповнення до порядку денного? 



ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, депутат міської ради щодо внесення до 

порядку денного питання «Про прийняття в комунальну власність 

Коломийської територіальної громади нежитлових приміщень» та розглянути 

його перед додатковим питанням №16 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.06.2020р. № 4745-63/2020 «Про Перелік майна, яке належить до 

комунальної власності Коломийської міської об'єднаної територіальної 

громади» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного  

 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, депутат міської ради щодо внесення до порядку 

денного питання «Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля» та розглянути його 

першим, а додаткові загальні питання №1 «Про виконання бюджету 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

(0953000000) код бюджету», №2. «Про використання коштів з резервного 

фонду бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади у 

2020 році (09530000000) код бюджету», №3 «Про уточнення бюджету 

Коломийської міської  територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код 

бюджету» розглянути наступними після розгляду звернення. 

ГОЛОСУВАЛИ: за внесення до порядку денного питання «Про звернення 

Коломийської міської ради»та розгляд його першим, за - 34 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за розгляд додаткових загальних питань №1, №2, №3 після 

розгляду питання щодо звернення Коломийської міської ради, за - 4 

ВИРІШИЛИ: не прийнято 

 

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 Президента України Володимира 

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

України Дениса Шмигаля 

2 Про план роботи міської ради на перше півріччя 2021 року 

3 Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

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

Берегова (в межах земельної ділянки Дундяк Р.В.) села Товмачик Коломийської 

територіальної громади» 

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

Лісова (кадастровий номер 2623288701:01:001:0116) села Шепарівці Коломийської 

територіальної громади» 

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

Спортивна (в межах земельної ділянки Янів І.В.) села Саджавка Коломийської 

територіальної громади» 



7 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 

урочищі «Левади» (квартал № 10, в межах земельної ділянки Артеменко О.В.) села 

Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

8 Про затвердження Положення про управління культури Коломийської міської 

ради 

9 Про внесення змін до рішення міської ради від  08.10.2020 №4963-69/2020 «Про 

затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність Коломийської 

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

10 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 17.12.2020р. №27-3/2020 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік» 

11 Про внесення змін в пункт 5.13. Положення про центр надання адміністративних 

послуг Коломийської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від  № 

23.07.2020 р. №4845-65/2020 

12 Про затвердження часу прийому суб’єктів звернень управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Коломийської міської ради 

13 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» в новій редакції 

14 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

15 Про збільшення граничної чисельності працівників Єдиного центру надання 

реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

16 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік та викладення його в новій 

редакції 

17 Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

за 2020 рік (0953000000) код бюджету 

18 Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2020 році (09530000000) код бюджету 

19 Про уточнення бюджету Коломийської міської  територіальної громади на 2021 

рік (09530000000) код бюджету 

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

Коломийської  територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні 

21 Про  надання згоди на прийняття у комунальну власність Коломийської 

територіальної громади протирадіаційного укриття та майна цивільної оборони 

ВАТ «Коломийська ПМК-82» та двох сховищ ВАТ «Коломиясільмаш», 

протирадіа-ційного укриття ДП «Коло-мийська паперова фабрика» та  

берегоукріплення р. Прут колишнього ДП «Коломийська паперова фабрика» 

22 Про затвердження звіту про незалежну оцінку комунального майна 

23 Про передачу в оренду Коломийській міськрайонній філії Івано-Франківського 

обласного центру зайнятості комунального майна без проведення аукціону 

24 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Переяславська 2, м. Коломия 

25 Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно – експлуатаційній частині 

району комунального майна без проведення аукціону 

26 Про продовження договору оренди комунального майна громадській організації 

«Спілка української молоді» без проведення аукціону 

27 Про продовження договору оренди комунального майна громадській організації 

«Громадський актив Коломиї» без проведення аукціону 

28 Про продовження договору оренди комунального майна громадській організації 

«Українська народна молодь» без проведення аукціону 

29 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Театральна 15, м. Коломия 



30 Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може 

бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

31 Про втрату чинності рішення міської ради від 21.11.2019р. №4169-55/2019 «Про 

затвердження Типового договору оренди комунального майна Коломийської 

міської ради» 

32 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 

33 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у 

новій редакції 

34 Про реорганізацію Коломийської районної дитячо-юнацької спортивної школи 

35 Про внесення змін до програми ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-

виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 

2019-2022 років’’ затвердженої рішенням міської ради від 24.10.2019 р. №4082-

54/2019 

36 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020 №4733-63/2020 «Про 

затвердження Положення про уповноважену особу (осіб)» 

37 Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1896-25/2017 «Про 

затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. 

Коломиї на 2017-2021 роки» 

38 Про передачу на баланс зарядного пристрою для електромобілів 

39 Про внесення змін до рішення  міської ради від 11.12.2020 р. №16-2/2020 

40 Про передачу на баланс матеріальних цінностей (комп’ютерної техніки) 

41 Про затвердження передавального акту та передачу матеріальних цінностей 

Корницької сільської ради 

42 Про затвердження передавального акту та передачу матеріальних цінностей 

Королівської сільської ради 

43 Про затвердження передавального акту та передачу матеріальних цінностей 

Раківчицької сільської ради 

44 Про передачу на баланс структурних підрозділів Коломийської міської ради 

матеріальних цінностей 

45 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3190-39/2018 

«Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2019-

2021 роки» 

46 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в міському 

бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в 

скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого 

захворювання, оперативного втручання 

47 Про затвердження структури та чисельності КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР 

на 2021 рік 

48 Про затвердження штатного розпису КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 

рік 

49 Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР 

50 Про затвердження фінансового плану КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

51 Про відведення  місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

52 Про прийняття в комунальну власність Коломийської територіальної громади 

нежитлових приміщень 

53 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020р. № 4745-63/2020 «Про 

Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської міської 

об'єднаної територіальної громади» 

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

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення 

аукціону 



55 Про анулювання результату земельного аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки 

56 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея 

57 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

58 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

59 Про проведення інвентаризації земель 

60 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель  населених пунктів 

61 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

62 Про зміну землекористувань 

63 Про землекористування на вулиці Ольги Кобилянської, 2-А 

64 Про землекористування на вулиці Замкова, 44 

65 Про надання в оренду земельних ділянок 

66 Про зміну землекористувань 

67 Про зміну землекористувань 

68 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а 

69 Про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

70 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

71 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

72 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

73 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

74 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

75 Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

76 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

77 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

78 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 25 

79 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Набережна 

80 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 12-А 

81 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Військовій, 20 

82 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

83 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Коломия 

84 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Коломия 

88 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 виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

88 Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

89 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Козацька, 1 

90 Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

91 Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

92 Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, 1 

93 Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 

торгах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Андрій Куничак, Євгеній Заграновський, Ігор 

Ільчишин 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запросив взяти участь депутатів міської ради в Коломийському 

архітектурному форумі, який відбудеться 04 лютого 2021 року о 13: 00 год. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 

хвилин для оголошення депутатських звернень та запитів. 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

- Віктор Фітьо щодо виділення коштів для облаштування спортивного 

майданчика Ліцею №2; 

- Віктор Фітьо щодо встановлення обмежувачів швидкості по вул. 

Карпатська; 

- Михайло Грицюк щодо надання інформації про механізм 

співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ 

по вул. І. Франка №48Б; 

- Михайло Грицюк щодо передбачення коштів для підсипки щебенем 

вулиць с. Саджавка; 

- Олександр Чемерис щодо створення комісії для оцінки робіт по ремонту 

та облаштуванню комунікаційних систем для безпечної роботи 

патологоанатомічного відділення ЦРЛ; 

- Олександр Чемерис щодо заміни водопровідної труби в підвальному 

приміщенні дитячої поліклініки, облаштування паркувального майданчика біля 

приймального відділення та встановлення дитячого майданчика, відпочинкової 

зони для пацієнтів дитячого стаціонару; 

- Мирослав Гаєвий щодо порушення графіків перевезення та надання 

послуг маршрутів 6-А та  6-Б; 



- Олег Дячук щодо облаштування з'їздів з центральної дороги М-10 в с. 

Раківчик та обладнання зупинки автомобільного транспорту твердим 

покриттям; 

- Олег Дячук щодо обладнання підсвіткою пішохідного переходу на 

центральній дорозі М-10 в с. Раківчик; 

- Тарас Гнатишин щодо встановлення знаків 5.35 "Пішохідний перехід" 

на перехресті вулиць Б. Хмельницького та Моцарта, 3.31 "Зона обмеження 

максимальної швидкості" з обмеженням швидкості до 20 км. на вул. Моцарта; 

- Іван Данилишин щодо виділення коштів на придбання інвентаря для 

спортивного гімнастичного залу КДЮСШ. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Доручив керівникам структурних підрозділів міської ради вживати всіх 

необхідних заходів при розгляді депутатських запитів і звернень та надавати 

вичерпну відповідь на порушені у депутатських запитах та зверненнях питання. 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Костюк, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №213-7/2021 зі змінами додається. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на перше півріччя 2021 року 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №214-7/2021 додається. 

 

 3. СЛУХАЛИ: 2. Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №215-7/2021  додається. 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Берегова (в межах земельної ділянки Дундяк Р.В.) села 

Товмачик Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №216-7/2021  додається. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Лісова (кадастровий номер 2623288701:01:001:0116) села 

Шепарівці Коломийської територіальної громади» 



ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 

містобудування  міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №217-7/2021 додається. 

 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Спортивна (в межах земельної ділянки Янів І.В.) села 

Саджавка Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 

містобудування  міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №218-7/2021 додається. 

 

 7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

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

Артеменко О.В.) села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 

містобудування  міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №219-7/2021 додається. 

 

 8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління культури 

Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Мандрусяк, начальник управління культури міської ради  

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №220-7/2021 додається. 

 

 9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від  08.10.2020 

№4963-69/2020 «Про затвердження програми «Енергозбереження та 

енергоефективність Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2021-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №221-7/2021 додається. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

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

проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Тетяна Васкул, заступник начальника відділу економіки міської 

ради  

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 4 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



 11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в пункт 5.13. Положення про центр 

надання адміністративних послуг Коломийської міської ради, затвердженого 

рішенням міської ради від  № 23.07.2020 р. №4845-65/2020 

ДОПОВІДАЧ: Юрій Рогулько, начальник управління «ЦНАП» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №222-7/2021 додається 

 

 12. СЛУХАЛИ: Про затвердження часу прийому суб’єктів звернень 

управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської 

ради 

ДОПОВІДАЧ: Юрій Рогулько, начальник управління «ЦНАП» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №223-7/2021 додається 

 

 13. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №224-7/2021 додається 

 

 14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №225-7/2021 додається 

 

 15. СЛУХАЛИ: Про збільшення граничної чисельності працівників 

Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних 

та соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №226-7/2021 додається 

 

 16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2021 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 №227-7/2021 додається 

 

 17. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік (0953000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №228-7/2021 додається 

 

 18. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду бюджету 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році 

(09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №229-7/2021 додається 

 

 19. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Олег Токарчук, Сергій Федчук, Євгеній 

Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №230-7/2021зі змінами додається 

  

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

комунальній власності Коломийської територіальної громади для передачі 

майна в оренду на аукціоні 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №231-7/2021 додається 

 

 21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Коломийської територіальної громади протирадіаційного укриття та майна 

цивільної оборони ВАТ «Коломийська ПМК-82» та двох сховищ ВАТ 

«Коломиясільмаш», протирадіаційного укриття ДП «Коломийська паперова 

фабрика» та берегоукріплення р. Прут колишнього ДП «Коломийська паперова 

фабрика» 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 22. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про незалежну оцінку 

комунального майна 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №232-7/2021 додається 

 



23. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Коломийській міськрайонній філії 

Івано-Франківського обласного центру зайнятості комунального майна без 

проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №233-7/2021зі змінами додається 

 

 24. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Переяславська 2, м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 25. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно–

експлуатаційній частині району комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №234-7/2021 зі змінами додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди комунального майна 

громадській організації «Спілка української молоді» без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №235-7/2021 додається 

 

 27. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди комунального майна 

громадській організації «Громадський актив Коломиї» без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №236-7/2021 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди комунального майна 

громадській організації «Українська народна молодь» без проведення аукціону; 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №237-7/2021 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Театральна 15, м. Коломия 



ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №238-7/2021 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний 

договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 

новим орендарем 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №239-7/2021 додається 

 

 31. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення міської ради від 

21.11.2019р. №4169-55/2019 «Про затвердження Типового договору оренди 

комунального майна Коломийської міської ради» 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, Андрій Куничак 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник, який запропонував внести зміни до п.2 даного 

рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення за основу, за – 27 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію В.Гурника, за – 22 

ВИРІШИЛИ: прийняти пропозицію В.Гурника 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому зі змінами, за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 240-7/2021 зі змінами додається 

 

 32. 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: М. Буртик, директор КНП КМЦ ПМСД  

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, Ростислав Петруняк, Олег Романюк, 

Сергій Коцюр, Сергій Федчук, Віктор Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 241-7/2021 зі змінами додається 

 

 33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Полігон Екологія» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №242-7/2021 додається 

 
 34. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Коломийської районної                          

дитячо-юнацької спортивної школи 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

міської ради 



ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Віктор Фітьо, Іван Данилишин, Микола Бакай, 

Роман Маліновський, Любомир Бордун, Ігор Ільчишин, Любов Сончак, Олег 

Романюк, Андрій Куничак, Сергій Коцюр, Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №243-7/2021 додається 

 

 35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми ’’Удосконалення роботи 

Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально 

технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’, затвердженої рішенням 

міської ради від 24.10.2019 р. №4082-54/2019 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №244-7/2021 додається 

 

 36. СЛУХАЛИ: Д. 22. Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.06.2020 №4733-63/2020 «Про затвердження Положення про уповноважену 

особу (осіб)» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник відділу економічного аналізу та 

стратегічного планування міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, депутат міської ради, оголосила про конфлікт 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №245-7/2021 додається 

 

 37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 

р. №1896-25/2017 «Про затвердження Програми «Підтримка перспективних 

проектів та розвитку  м. Коломиї на 2017-2021 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 

капітального  будівництва міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №246-7/2021 додається 

 

 38. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс зарядного пристрою для 

електромобілів 

ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 

капітального  будівництва міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №247-7/2021 додається 

 
Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву на 1 год.  

Перерва 15 хв. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 



 39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  міської ради від 

11.12.2020 р. №16-2/2020 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук, депутат міської ради, оголосив про 

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

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №248-7/2021 додається 

 
40. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

(комп’ютерної техніки) 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №249-7/2021 додається 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та передачу 

матеріальних цінностей Корницької сільської ради 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №250-7/2021 зі змінами додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та передачу 

матеріальних цінностей Королівської сільської ради 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №251-7/2021 зі змінами додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та передачу 

матеріальних цінностей Раківчицької сільської ради 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №252-7/2021 зі змінами додається 

 
44. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс структурних підрозділів 

Коломийської міської ради матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №253-7/2021 зі змінами додається 

 



45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 

року № 3190-39/2018 «Про затвердження Програми «Посилення соціального 

захисту населення на 2019-2021 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту та соціальної 

політики міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №254-7/2021 зі змінами додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в міському бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги 

громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому 

становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання; 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту та соціальної 

політики міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, Леся Бєлявська, Віктор Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №255-7/2021 зі змінами додається. 

 

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

Доповідає: А. Кошкін, генеральний директор КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» 

КМР 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Сергій Федчук, Віктор Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №256-7/2021 зі змінами додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

Доповідає: А. Кошкін, генеральний директор КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» 

КМР 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №257-7/2021 зі змінами додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР 

Доповідає: А. Кошкін, генеральний директор КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» 

КМР 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №258-7/2021 зі змінами додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КНП «Коломийська 

ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

Доповідає: А. Кошкін, генеральний директор КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» 

КМР 



ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №259-7/2021 зі змінами додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про відведення  місць для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації 

Доповідає: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №260-7/2021 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність Коломийської 

територіальної громади нежитлових приміщень 

Доповідає: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк, Роман Остяк, Андрій Куничак, Любомир 

Бордун 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр з пропозицією оголосити перерву на 10 хв 

 

Перерва 10 хв. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №261-7/2021 зі змінами додається 

 

 53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.06.2020р. № 4745-63/2020 «Про Перелік майна, яке належить до комунальної 

власності Коломийської міської об'єднаної територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 262-7/2021 зі змінами додається 

  

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

комунальній власності Коломийської територіальної громади для передачі 

майна в оренду без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 263-7/2021 додається 

 

 

 

 

 



ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

 55. СЛУХАЛИ: Про анулювання результату земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №264-7/2021 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 265-7/2021 додається 

 

 57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ:Ігор Ільчишин, Володимир Григорук, Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №266-7/2021 додається 

 

 58. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №267-7/2021 додається 

 

 59. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Олег Дячук, Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому за – 22 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував повернутися до розгляду даного питання 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до даного питання, за – 24 

ВИРІШИЛИ: повернутися до даного питання 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував прийняти рішення за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення за основу, за – 27 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, який запропонував зняти на доопрацювання п.4 

і п.6 даного рішення 



ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію О. Романюка, за – 28 

ВИРІШИЛИ: прийняти пропозицію О. Романюка 

ВИСТУПИЛИ: Олег Дячук, який запропонував зняти на доопрацювання п.1 і 

п.3 даного рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію О. Дячука, за – 20 

ВИРІШИЛИ: прийняти пропозицію О. Дячука 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Ігор Костюк, Сергій Коцюр, Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому зі змінами, за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №268-7/2021 зі змінами додається 

 

 60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель  населених пунктів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №269-7/2021 додається 

 

 61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 62. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, Галина Беля, Віктор Фітьо  

ВИСТУПИЛИ: Ігор Ільчишин, який запропонував надати слово Андрію Харуку 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Андрію Харуку, за - 26 

ВИРІШИЛИ: надати слово для виступу Андрію Харуку 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський, Євгеній Заграновський, Любомир Бордун, 

Олег Романюк 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, який доручив голові постійної комісії з питань 

підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, 

транспорту та зв’язку Галині Белі в межах компетенції вжити всіх заходів щодо 

дотримання чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності по                 

вул. Винниченка, 2 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 63. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Ольги       

Кобилянської, 2-А 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №270-7/2021 додається 



 64. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Замкова, 44 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №271-7/2021 додається 

 
 65. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №272-7/2021 додається 

 

 66. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №273-7/2021 додається 

 

 67. СЛУХАЛИ: 15 . Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій  Куничак 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №274-7/2021 зі змінами додається 

 

 68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі          

Українки, 32-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Віктор Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 69. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок 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 №275-7/2021 додається 

 
 70. 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 - 30 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №№276-7/2021 додається 

 

 71. 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 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 72. 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 - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №277-7/2021 додається 

 

 73. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №278-7/2021  додається 

 

 74. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №279-7/2021 додається 

 

 75. 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 №280-7/2021 додається 

 

76. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №281-7/2021 додається 

 



77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ:Леся Бєлявська, Віталій Гурник, Віктор Фітьо 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №282-7/2021 додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 

25 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №283-7/2021 додається 

 

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Набережна 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №284-7/2021 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 

12-А 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Військовій, 20 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №285-7/2021 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №286-7/2021 додається 

 

84. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №287-7/2021 додається 

 

85. 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 

 

86. 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 №288-7/2021 додається 

 

87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості)  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №289-7/2021 додається 

 

88. СЛУХАЛИ: 37. 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 - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №290-7/2021 додається 

 

89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Козацька, 1 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №291-7/2021  додається 

 

90. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №292-7/2021 додається 

 

91. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №293-7/2021 зі змінами додається 

 

92. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, 1 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №294-7/2021 зі змінами додається 

 

93. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  

ділянок несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 

на земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №295-7/2021 додається 

 

 94. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення по депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 7 сесії депутатами внесено 11 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 - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №296-7/2021 - №306-7/2021 додаються 

 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 7 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  

 

 



 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 7 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                       Мирослава ГУШУЛЕЙ 


