
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

23 березня 2021 р.                                                                                        16:00 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Сергій Коцюр, Олег Романюк, Леся Бєлявська, Галина 

Беля, Ігор Костюк, Олександр Поясик, Віктор Будзінський, Сергій Федчук, 

Віктор Фітьо, Віталія Лукавська, Роман Маліновський, Євгеній Заграновський, 

Максим Мензатюк, Володимир Григорук 

 

Запрошені:  

- Олег Токарчук – перший заступник міського голови 

- Сергій Проскурняк – заступник міського голови 

- Володимир Мельничук – заступник міського голови 

- Микола Андрусяк - заступник міського голови 

- Роман Остяк - заступник міського голови 

- Тарас Кухтар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

- Роман Мадерук – начальник відділу з питань комунальної власності 

міської ради 

 - Наталя Геник – начальник відділу економічного аналізу та стратегічного 

планування 

- Ігор Табанюк – керівник ГО «Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна 

асоціація малої авіації» 

- Інна Колесник – представник ГО «Прикарпатська дитячо-юнацька 

спортивна асоціація малої авіації» 

- Андрій Блінов – керівник ГО «Небесний центр» 

- Володимир Атаманюк – представник ПП Фірма «Явсон» 

Спеціаліст 1 категорії організаційного відділу: Мирослава Гушулей 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

11 сесії Коломийської міської ради 
1 Про призначення директора комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

2 Про припинення діяльності Коломийської міської виборчої комісії Івано-

Франківської області шляхом ліквідації, як юридичної особи 

3 Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження 

4 Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

та затвердження складу комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Коломиї» у новій редакції 



5 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Білейчука, 21 села Воскресинці Коломийської територіальної 

громади» 

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

Прутська, 44 села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

7 Про виконання програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Коломийської територіальної громади за 2020 рік 

8 Про втрату чинності окремих рішень міської ради щодо пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста Коломиї 

9 Про передачу продуктів харчування 

10 Про затвердження "Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки" 

11 Про затвердження програми "Профілактика правопорушень на період 2021-2024 

роки" 

12 Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військової частини А4267 на період 2021-2023 років " 

13 Про затвердження програми "Сприяння діяльності Коломийського міськрайонного 

відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Івано-Франківській області з 

метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на 

період 2021-2023 роки" 

14 Про утворення комісії щодо звільнення громадян від оплати за надання соціальних 

послуг 

15 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 121-4/2020 «Про 

затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на 2021 рік» 

16 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» 

17 Про затвердження програми «Демонтаж рекламних засобів та тимчасових споруд» 

у Коломийській територіальній громаді на  2021-2023 роки 

18 Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги з перероблення 

твердих побутових відходів 

19 Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для 

засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2021 рік 

20 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.10.2020р. №4980-69/2020 «Про 

затвердження програми охорони навколишнього природного середовища 

Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

21 Про звільнення комунального підприємства «Коломияводоканал» від сплати 

частини чистого прибутку (доходу) 

22 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» у 

новій редакції 

23 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4833-65/2020 

24 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2020р. №4834-65/2020 

25 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

26 Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на списання основних засобів 

27 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 

28 Про затвердження  звіту про виконання фінансового плану КНП 



«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР за 4 квартал 2020 року 

29 Про звільнення орендаря від орендної плати за користування комунальним майном 

30 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про 

Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської 

територіальної громади» 

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

Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення 

аукціону 

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

Коломийської  територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні 

33 Д.1. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету 

34 Д.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2020 №4574-62/2020 

«Про затвердження  граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів у новій 

редакції» 

35 Д.3. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 

36 Д.4. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на списання флюрографічного комплексу 12 Ф 4 

37 Д.5. 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 

38 Д.6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 122-4/2020 

"Про громадські ради сіл Коломийської територіальної громади" 

39 Д.7. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021 р. №340-9/2021 

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

40 Д.8. Про затвердження програми "Підтримка військовослужбовців військової 

служби за контрактом на період 2021-2023 років " 

41 Д.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №32-3/2020 "Про 

затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та проведення призову 

громадян на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 

2021-2025 роки " 

42 Д.10. Про безоплатну передачу із власності Коломийської територіальної громади 

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської 

області нежитлового приміщення по вул. Переяславська, 2 в м. Коломия» 

43 Д.11. Про затвердження акту приймання-передачі об’єктів нерухомого майна, по 

вул. Родини Крушельницьких, 28, вул. Роксолани, 7 м. Коломия 

44 Д.12. Про безоплатну передачу із власності Коломийської територіальної громади 

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської 

області будівель та матеріальних цінностей комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» 

45 Д.13. Про встановлення пам’ятника Василеві Стефанику 

46 Д.14.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 

47 Д.15. Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ групи   

48 Д.16. Про затвердження Положення про відділ з питань охорони культурної 

спадщини Коломийської міської ради 

49 Д.17. Про затвердження Положення про управління комунікації та інформаційних 

технологій міської ради 



50 Д.18. Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 

власності Коломийської міської ради 

51 Д.19. Про затвердження Положення про відділ з питань закупівель та 

економічного аналізу міської ради 

52 Д.20. Про внесення змін до видів економічної діяльності комунального 

підприємства «Полігон Екологія» 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

53.1 Про землекористування по вулиці Григорія Тютюнника 

54.2 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

55.3 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

56.4 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

57.5 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

58.6 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

59.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

60.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки 

61.9 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

62.10 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

63.11 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

64.12 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

65.13 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

66.14 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

67.15 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

68.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

69.17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

70.18 Про землекористування на вулиці Назарія Яремчука, 50 

71.19 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 

72.20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

73.21 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок 

74.22 Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

75.23 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

76.24 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 39-а 

77.25 Про надання земельної ділянки для  будівництва індивідуального гаража 

78.26 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

79.27 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 



80.28 Про зміну землекористування 

81.29 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

82.30 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

83.31 Про зміну землекористування 

84.32 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

85.33 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

86.34 Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

87.35 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

88.36 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

89.37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Корнич 

90.38 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Королівка 

91.39 Про проведення інвентаризації земель 

92.40 Про проведення інвентаризації земель 

93.41 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

94.42 Про землекористування на вулиці Святослава Гординського 

95.43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 26 

96.44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 28 

97.45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 39 

98.46 Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

99.47 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 11 

100.48 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на площі Привокзальній, 14 

101.49 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 11 

102.50 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Аеропортна 

 

Порядок денний 

 1. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Коломийської міської 

виборчої комісії Івано-Франківської області шляхом ліквідації, як юридичної 

особи  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 



 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комплексну систему 

відеоспостереження  

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Богдан Станіславський, міський голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про звання «Почесний 

громадянин міста Коломиї» та затвердження складу комісії з попереднього 

розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» у новій редакції  

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Андрій Куничак, Віктор Фітьо, Богдан 

Станіславський, міський голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Білейчука, 21 села Воскресинці 

Коломийської територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Прутська, 44 села Воскресинці Коломийської 

територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 7. СЛУХАЛИ: Про виконання програми соціально - економічного та 

культурного розвитку Коломийської територіальної громади за 2020 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 8. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності окремих рішень міської ради щодо 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коломиї  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 9. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 10. СЛУХАЛИ: Про затвердження "Комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади 

на 2021-2025 роки" 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 



 

 11. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Профілактика 

правопорушень на період 2021-2024 роки" 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 12. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військової частини А4267 на період 2021-2023 

років " 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Богдан Станіславський, міський голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 13. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Сприяння діяльності 

Коломийського міськрайонного відділу філії Державної установи "Центр 

пробації" в Івано-Франківській області з метою покращення профілактики 

рецидивної злочинності та правопорушень на період 2021-2023 роки" 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Андрій Куничак, Богдан Станіславський, 

міський голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 14. СЛУХАЛИ: Про утворення комісії щодо звільнення громадян від 

оплати за надання соціальних послуг  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 
 

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

24.12.2020 року № 121-4/2020 «Про затвердження Програми «Компенсація 

пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2021 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Андрій Куничак, Богдан Станіславський, міський 

голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 16. 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» 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, Віктор Фітьо, Ігор Костюк, Роман 

Маліновський, Андрій Куничак, Олег Романюк, Богдан Станіславський, міський 

голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 17. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Демонтаж рекламних 

засобів та тимчасових споруд» у Коломийській територіальній громаді на  

2021-2023 роки 



ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Федчук, Богдан Станіславський, 

міський голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11сесії. 

Погоджено. 

 

 18. СЛУХАЛИ: Про встановлення форм для розрахунку тарифів на 

послуги з перероблення твердих побутових відходів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 19. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно 

корисних робіт для засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2021 

рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

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

08.10.2020р. №4980-69/2020 «Про затвердження програми охорони 

навколишнього природного середовища Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук, Сергій Коцюр, Сергій Федчук, Богдан 

Станіславський, міський голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

  

 21. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 

«Коломияводоканал» від сплати частини чистого прибутку (доходу) 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Віктор Фітьо, Богдан Станіславський, міський 

голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломия Паркосервіс» у новій редакції  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

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

23.07.2020р. №4833-65/2020 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Віктор Фітьо, Володимир Григорук, Богдан 

Станіславський, міський голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

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

23.07.2020р. №4834-65/2020 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 



 

 25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 26. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на списання основних засобів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

27. 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 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 28. СЛУХАЛИ: Про затвердження  звіту про виконання фінансового 

плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР за 4 квартал 2020 року 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про звільнення орендаря від орендної плати за 

користування комунальним майном  

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

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

22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про Перелік майна, яке належить до комунальної 

власності Коломийської територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 11 сесії та 

відправити його на доопрацювання. 

Погоджено зняти на доопрацювання. 

 

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

комунальній власності Коломийської територіальної громади для передачі 

майна в оренду без проведення аукціону  

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Андрій Куничак, 

Максим Мензатюк, Олег Романюк, Олександр Поясик, Віктор Фітьо, Віктор 

Будзінський, Сергій Коцюр, Олег Токарчук, Сергій Федчук, Леся Бєлявська, 

Євгеній Заграновський, Роман Маліновський, Ігор Костюк 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії зі змінами 

(виключити з переліку об’єкт комунальної власності по вул. Гетьманська, 5). 

Погоджено. 

 

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

комунальній власності Коломийської  територіальної громади для передачі 

майна в оренду на аукціоні  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

  33. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Євгеній 

Заграновський, Леся Бєлявська, Олег Романюк, Андрій Куничак, Володимир 

Григорук, Олександр Поясик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

  

34. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2020 №4574-62/2020 

«Про затвердження  граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів у новій 

редакції»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Микола Андрусяк, 

Роман Маліновський, Тарас Кухтар, Олег Романюк, Сергій Проскурняк, Сергій 

Федчук, Андрій Куничак, Наталя Геник, Ігор Костюк, Володимир Григорук 

ВИРІШИЛИ: не вносити проект рішення до порядку денного 11 сесії та 

відправити його на доопрацювання. 

Погоджено. 

 

 35. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів» 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Віктор Фітьо, Богдан Станіславський, міський 

голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

 36. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» на списання флюрографічного комплексу 12 Ф 4» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 37. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 38. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 122-4/2020 

«Про громадські ради сіл Коломийської територіальної громади»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Роман Остяк 

 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 39. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021 р. №340-9/2021 

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

роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: не вносити проект рішення до порядку денного 11 сесії та 

відправити його на доопрацювання. 

Погоджено. 

 

 40. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження програми «Підтримка військовослужбовців військової 

служби за контрактом на період 2021-2023 років»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 41. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №32-3/2020 "Про 

затвердження цільової програми «Забезпечення підготовки та проведення 

призову громадян на строкову військову службу та на військову службу за 

контрактом на 2021-2025 роки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про безоплатну передачу із власності Коломийської територіальної громади у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської 

області нежитлового приміщення по вул. Переяславська, 2 в м. Коломия» 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк, Андрій Куничак, Роман Мадерук, Сергій 

Федчук 

ВИРІШИЛИ: не вносити проект рішення до порядку денного 11 сесії та 

відправити його на доопрацювання. 

Погоджено. 

 



 43. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження акту приймання-передачі об’єктів нерухомого майна, по 

вул. Родини Крушельницьких, 28, вул. Роксолани, 7 м. Коломия» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про безоплатну передачу із власності Коломийської територіальної громади у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської 

області будівель та матеріальних цінностей комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області»» 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

45. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про встановлення пам’ятника Василеві Стефанику» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Володимир Мельничук, Роман Маліновський, 

Сергій Проскурняк, Віктор Фітьо, Богдан Станіславський, міський голова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

46. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

47. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ групи» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Віктор Будзінський, Олег Романюк, Роман 

Маліновський, Сергій Федчук, Леся Бєлявська, Богдан Станіславський, міський 

голова 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський щодо звернення Коломийської міської 

ради до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

48. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про відділ з питань охорони культурної 

спадщини Коломийської міської ради» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Проскурняк, Ігор Костюк, Роман Маліновський, Сергій 

Федчук, Сергій Коцюр, Андрій Куничак, Богдан Станіславський, міський голова 

 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

49. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління комунікації та інформаційних 

технологій міської ради» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Ігор Костюк, Володимир Григорук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 

власності Коломийської міської ради» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

51. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про відділ з питань закупівель та економічного 

аналізу міської ради» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

52. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до видів економічної діяльності комунального 

підприємства «Полігон Екологія»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

53.1 СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Григорія Тютюнника  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

54.2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 55.3. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Богдан Станіславський, міський голова 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 11 сесії та 

відправити його на доопрацювання. 

Погоджено зняти на доопрацювання. 



 

 56.4 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 57.5. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 58.6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 59.7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Віктор Фітьо, Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

 60.8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк Богдан Станіславський, міський голова, 

Андрій Куничак, Сергій Проскурняк, Віктор Фітьо, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 11 сесії та 

відправити його на доопрацювання. 

Погоджено зняти на доопрацювання. 

 

61.9. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 62.10. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк Богдан Станіславський, міський голова,  

Віктор Фітьо 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 63.11. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, Андрій Куничак, Любов Бурденюк 

Богдан Станіславський, міський голова,   

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 



 64.12. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 65.13. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Богдан Станіславський, міський голова, 

Роман Маліновський, Сергій Федчук, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 66.14. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 67.15. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Богдан Станіславський, міський голова,  

Віктор Фітьо, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 68.16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Віктор Фітьо  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

 69.17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Любов Бурденюк, 

Євгеній Заграновський, Сергій Федчук, Віктор Фітьо, Сергій Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 70.18 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Назарія Яремчука, 

50 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 71.19. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

на вулиці Карпатська, 211 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 



 72.20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 73.21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 74.22. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Майданського, 12 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

 75.23. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

76.24. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 

39-а 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

77.25. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для  будівництва 

індивідуального гаража 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

78.26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

79.27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

80.28. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 



81.29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

82.30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Любов Бурденюк, 

Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

83.31. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

84.32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Любов Бурденюк, 

Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

85.33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Любов Бурденюк, 

Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

86.34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

87.35. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

88.36. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Любов Бурденюк, 

Віктор Будзінський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

89.37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Корнич 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

90.38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Королівка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

91.39. СЛУХАЛИ:  Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

92.40. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено.  

 

93.41. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

94.42. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Святослава 

Гординського 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

95.43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Полковника Семена 

Палія, 26 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

96.44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Полковника Семена 

Палія, 28 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Любов Бурденюк, 

Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 



97.45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 

39 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

98.46. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель частини 

забудованого кварталу 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

99.47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 11 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Любов Бурденюк, 

Олег Романюк, Євгеній Заграновський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

100.48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Привокзальній, 14 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії. 

Погоджено. 

 

101.49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 11 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11  сесії. 

Погоджено. 

 

102.50. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Аеропортна 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, міський голова, Любов Бурденюк, 

Віктор Фітьо, Олег Романюк, Роман Маліновський, Сергій Федчук, Олександр 

Поясик, Сергій Коцюр, Леся Бєлявська, Євгеній Заграновський, Андрій 

Куничак, Ігор Табанюк, Інна Колесник, Андрій Блінов, Володимир Атаманюк 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 11 сесії та 

відправити його на доопрацювання. 

Погоджено зняти на доопрацювання. 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                                                   Мирослава ГУШУЛЕЙ 


