
Протокол 

Восьмої сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

18.02.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради 

Відсутні: Андрій Божик, Володимир Василевський, Віталія Лукавська, Уляна 

Мандрусяк, Мирослав Михайлюк 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 33 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву аматорського театру та 

 молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих героїв в                         

м. Дебальцево 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Повідомив про відзначення 25.02.2021 р. 150-річчя з дня народження 

української поетеси Лесі Українки та надав слово для представлення виставки 

депутату міської ради Мирославі Воротняк. 

 ВИСТУПИЛИ: актриса театру і кіно Катерина Трачук та мистецтвознавець 

Тарас Косович 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 

 
1 Про затвердження Положення про відділ економіки міської ради в новій редакції 

2 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2020 року №4570-62/2020 «Про  

соціально - економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2019 рік та 

затвердження програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки і основні 

напрямки на 2022 рік» 

3 Про уточнення бюджету Коломийської міської  територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

4 Про встановлення вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних 

необоротних активів 

5 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 



території по вул. Шевченка (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623281001:01:002:0264),села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

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

Українська (в межах земельної ділянки Михальчук Н.М.) села Саджавка 

Коломийської територіальної громади» 

7 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в урочищі 

«Левади» (квартал № 11, в межах земельної ділянки Кобилянського М.В.) села 

Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

8 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 

«Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних  типів 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 

Коломиї» 

9 Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності  Коломийської 

територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році 

10 Про звільнення орендарів від орендної плати за користування комунальним майном 

11 Про Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської 

територіальної громади 

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

Коломийської  територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні 

13 Про порядок розподілу орендної плати за користування комунальним майном 

14 Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Переяславська 2, м. Коломия 

15 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.10.2020 р. №4965-69/2020 «Про  

затвердження цільової програми «Молодь Коломийської ОТГ» на 2021-2025 роки» 

16 Про передачу на баланс автобуса Mersedes-Bens 0303 

17 Про внесення змін до цільової програми «Культура Коломиї» на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 08.10.2020р. №4973-69/2020 

18 Про затвердження Положення про управління культури Коломийської міської   ради 

в новій редакції 

19 Про затвердження Положення про облікову політику міської ради та організацію 

бухгалтерського обліку в частині обліку основних засобів 

20 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2020р. №4587-62/2020 «Деякі 

питання ведення електронного реєстру для влаштування дітей у заклади дошкільної 

освіти Коломийської міської ради»; 

21 Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Товмачицької 

вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Коломийської міської ради 

22 Про затвердження Положення про відділ інвестиційної політики та енергозбереження 

міської ради в новій редакції 

23 Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 

роки» у новій редакції 

24 Про затвердження Статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у 

новій редакції 

25 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у новій 

редакції 

26 Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення 

надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки 

27 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на 2021 рік та викладення його в новій редакції 

28 Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями 

в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

29 Про затвердження структури та чисельності  КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР  з 

01.03.2021  року 

 



30 Про затвердження штатного розпису КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР  з 

01.03.2021 року 

31 Про внесення змін до штатного розпису  КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР в 2021 

році 

32 Про затвердження фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР  на 2021 

рік у новій редакції 

33 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №31-3/2020 “Про 

затвердження програми “Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки” 

34 Про землекористування на вулиці Івана Шарлая, б/н 

35 Про землекористування по вулиці Січових Стрільців 

36 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

37 Про зміну землекористувань 

38 Про поділ земельних ділянок 

39 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

40 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Івана Франка 

42 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Ольги Кобилянської, 3 

44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

45 Про розгляд звернення ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖБК №3» 

46 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

48 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 

49 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олександра Пушкіна, біля ділянки №311 

50 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

51 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

52 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

53 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

54 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

55 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 150-Г 

56 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 26А 

57 Про зміну землекористування 

58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

59 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 



60 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

61 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

62 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

63 Про надання в оренду земельних ділянок 

64 Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля будинку №307 

65 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

66 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

67 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Саджавка 

68 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

69 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

71 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

72 Про надання земельнних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

73 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

74 Про землекористування на вулиці Сотні Кривоноса, 11 

75 Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Євчук Г. В. 

76 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Шепарівці 

77 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Корнич 

78 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Грушів 

79 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

80 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

81 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

82 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлових будинків господарських будівель і споруд 

83 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

84 Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

85 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

86 Про надання в оренду земельної ділянки в селі Товмачик 

87 Про уповноваження міського голови видавати довіреності на реєстрацію речових 

прав територіальної громади 



88 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 1 загальне питання: 

- №9 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності  

Коломийської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного на 

доопрацювання 1 земельне питання: 

          - №8 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 15 додаткових 

загальних питань, додаткові питання №13, №14, №15 розглянути перед загальним 

питанням №3, а загальне питання №11 розглянути останнім перед земельними 

питаннями: 

 1. Про призначення директора комунального підприємства 

«Коломияводоканал»  

2. 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» 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №33-3/2020 

“Про затвердження програми “Забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки” 

4. Про Порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти 

Коломийської територіальної громади та затвердження складу конкурсної комісії 

5. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

6. Про майно комунальної власності Коломийської територіальної громади 

7. Про визначення переліку об'єктів та видів робіт, на яких зможуть 

виконувати адміністративне стягнення особи, яким відповідно до рішення суду 

будуть призначені безоплатні громадські роботи та оплачувані суспільно корисні 

роботи на 2021 рік 

8. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва об'єктів на 2021 рік 

9. Про звільнення комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” від 

сплати частини чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №118-4/2020 

« Про погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 

роки 



11. Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у 

новій редакції 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.09.2020 р. №4904-

68/2020 по Програмі «Розвитку футболу в м.Коломиї на 2020-2025 роки» 

13. Про виконання бюджету Корницької сільської ради за 2020 рік 

14. Про виконання бюджету Королівської сільської ради за 2020 рік 

15. Про виконання бюджету Раківчицької сільської ради за 2020 рік 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував внести у порядок денний 3 додаткові земельні питання: 

 1. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 2. Про зміну землекористувань 

 3. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи є зміни та доповнення до порядку денного? 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, секретар міської ради, щодо внесення до порядку 

денного 6 додаткових загальних питань та розглянути їх перед загальним питанням 

№11: 

1. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2022 році 

2. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2022 році 

3. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2022 році 

4. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2022 році 

5. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2022 році 

6. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку в 2022 році 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, депутат міської ради щодо внесення до порядку 

денного 1 додаткове питання «Про включення до складу виконавчого комітету 

Бойчука Петра Петровича» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, депутат міської ради щодо зняття з порядку 

денного на доопрацювання 1 загальне питання: 



- №12 «Про Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду на 

аукціоні» 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття з порядку денного питання №12, за– 22 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Ігор Ільчишин, Андрій Куничак, Сергій Федчук, 

Володимир Григорук, Віктор Фітьо, Леся Бєлявська 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 

ВИРІШИЛИ: не затвердити порядок денний в цілому.  

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 8 сесії 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                                     Мирослава ГУШУЛЕЙ 


