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ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Віктор Фітьо, Євгеній Заграновський, 

Ігор Костюк, Олег Романюк, Роман Маліновський, Сергій Федчук, Сергій 

Коцюр 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

16 сесії засідання Коломийської міської ради 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

2.  Про заборону розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, в тому числі діяльність об'єктів виносної та виїзної торгівлі в межах 

зон масового відпочинку населення 

3.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території в межах вулиць Петра Сагайдачного, Романа Шухевича, Гетьмана Івана 

Мазепи, площі Відродження та площі Ринок, м. Коломия, Коломийська 

територіальна громада, Коломийський район, Івано-Франківська область» 

4.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623281001:01:002:0007) села Воскресинці Коломийської територіальної громади» 

5.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Шевченка, 30, села Грушів Коломийської територіальної 

громади» 

6.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623286001:02:001:0034, 2623286001:02:001:0033) села Раківчик Коломийської 

територіальної громади» 

7.  Про надання дозволу на внесення змін до окремої частини генерального плану та 

схеми зонування села Раківчик (щодо зміни функціонального призначення 

земельних ділянок) Коломийської територіальної громади» 

8.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення змін в 

генеральний план населеного пункту в поєднанні з детальним планом території по 

вул. Українська с. Саджавка (в межах земельної ділянки гр. Тимінської О. В.) 

Коломийської територіальної громади» 



9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2021р. №537-12/2021 «Про 

надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Коригування 

генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території 

с.Саджавка та присілка Кубаївка Коломийської територіальної громади» 

10.  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» 

11.  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» 

12.  Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та 

споруд у Коломийській територіальній громаді 

13.  Про затвердження Порядку встановлення літніх майданчиків біля закладів 

громадського харчування у Коломийській територіальній громаді 

14.  Про встановлення місцевих податків і зборів на території Коломийської 

територіальної громади 

15.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку 

16.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021 р. №342-9/2021 «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» 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №2192-28/2017 «Про 

затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті 

Коломиї на 2018-2022 роки» 

19.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

20.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

21.  Про реорганізацію бібліотечної мережі Коломийської територіальної громади 

22.  Про втрату чинності рішення міської ради від 25.05.2017 р. № 1525-21/2017 «Про 

проведення конкурсів на укладення договорів оренди комунального майна 

територіальної громади міста Коломиї» 

23.  Про передачу в оренду Комунальному некомерційному підприємству 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» комунального майна без проведення аукціону 

24.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Шевченка 40а, с. Воскресинці (площею 20,2 кв.м.) 

25.  Про передачу в оренду управлінню культури міської ради комунального майна без 

проведення аукціону 

26.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Чорновола 3/3, м. Коломия (площею 11,7 кв.м.) 

27.  Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може 

бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

28.  Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може 

бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

29.  Про передачу в оренду управлінню освіти міської ради комунального майна без 

проведення аукціону 

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 затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської 

територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році 



32.  Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

33.  Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської ради приватизованих 

нежитлових та житлових приміщень 

34.  Про передачу нерухомого майна та індивідуально визначеного майна 

комунального некомерційного підприємства «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

35.  Про затвердження передавального акту з припинення юридичної особи – 

Коломийської районної дитячо - юнацької спортивної школи 

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

редакції 

37.  Про найменування та затвердження статуту Іванівецької гімназії Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області 

38.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

39.  Про затвердження Положення  про конкурс на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти Коломийської міської ради в новій редакції 

40.  Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів 

загальної середньої освіти Коломийської територіальної громади 

41.  Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 5 імені 

Т.Г.Шевченка та його філій 

42.  Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 8 та його філій 

43.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.07.2018 року №2830-35/2018 

«Про надання в оренду частини нежитлового приміщення по вул. М. Драгоманова, 

3 «в»» 

44.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2019р. №3814-47/2019 «Про 

затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора та 

педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області  в новій редакції» 

45.  Про зміну засновника сільських виборчих комісій 

46.  Про затвердження Положення про міську комісію з питань евакуації та 

затвердження складу міської комісії з питань евакуації у новій редакції 

47.  Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну 

комісію при міській раді та затвердження складу Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії у новій редакції 

48.  Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на списання інших необоротних матеріальних активів 

49.  Про внесення змін до структури та чисельності КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» 

КМР на 2021 рік 

50.  Про внесення змін до штатного розпису КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік 

51.  Про внесення змін до фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 

2021 рік 

52.  Про затвердження  звіту про виконання фінансового плану КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР за 1 квартал 2021 року 

53.  Про передачу основного засобу з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на баланс Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської 

ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

54.  Про порядок розподілу орендної плати за користування комунальним майном 

55.  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 



56.  Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

57.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Зеленосвіт» на 

2021 рік 

58.  Д.1. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 

рік (09530000000) код бюджету 

59.  Д.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 р. №36-3/2020 "Про 

затвердження програми "Удосконалення роботи служби превентивної поліції, 

покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 

2021-2025 роки"" 

60.  Д.3 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 

61.  Д.4 Про внесення змін до цільової програми "Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

62.  Д.5 Про виділ частки з нерухомого майна по вул. Переяславська, 2, м.Коломия 

63.  Д.6 Про затвердження протоколу проведення електронного аукціону за адресою 

вул. Театральна, 17 м.Коломия 

64.  Д.7 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Карпатська, 71а/2 (в межах земельної ділянки з кадастровим 

номером 2610600000:11:009:0021), місто Коломия Коломийської територіальної 

громади» 

65.  Д.8 Про утворення опорного закладу освіти Коломийський ліцей № 9 та його 

філію 

66.  Д.9. Про встановлення пам’ятника Андрію Федчуку 

67.  Д.10. Про внесення змін до цільової програми «Протидія туберкульозу в 

Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

68.  Д.11. Про втрату чинності рішень Коломийської міської ради від 25.03.2021 р. 

№457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ 

груп» та від 08.04.2021 р. №466-11/2021 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку 

ІІ та ІІІ груп» 

69.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова щодо не прийняття законопроекту «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких 

інших пільг 

70.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова щодо прийняття проект закону №5599 про запобігання загрозам 

національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну 

економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), як такий, що не 

створює жодних загроз для чесних політиків та бізнесменів і спрямований на 

захист інтересів держави 

71.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова щодо виведення з державної власності об’єктів, які мають 

стратегічне значення для України 

72.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова щодо підтримки законопроектів щодо малої приватизації 

№№4572, 4573, 4574 і 4575, які усувають штучні бюрократичні перешкоди і 

спрощують процедуру підготовки до приватизації об’єктів як державної, так і 

комунальної власності 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 



74.  Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Королівка 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

76.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

77.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

78.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

79.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

80.  Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

81.  Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського, 41 

84.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в м. Коломия 

85.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки   

86.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Раківчик 

87.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Південна, 28а 

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

89.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

90.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

91.  Про землекористування на вулиці Короля Данила, 10 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

93.  Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Королівка 

94.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

95.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

96.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

98.  Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

99.  Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

100.  Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 33 

101.  Про затвердження проекту землеустрою 

102.  Про проведення інвентаризації земель забудованого кварталу 

103.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

104.  Про надання земельних ділянок у власність 

105.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Шепарівці 

106.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд   



107.  Про землекористування на вулиці Садова 

108.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

109.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на площі Привокзальна, 3 

110.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

111.  Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО-44” 

112.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

113.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

114.  Про надання в оренду земельних ділянок 

115.  Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

116.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

117.  Про зміну землекористування на вулиці Йосипа Сліпого, 4 

118.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

119.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

120.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 30 

121.  Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12-Е/1 

122.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

123.  Про зміну землекористувань 

124.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

125.  Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

126.  Про зміну землекористувань 

127.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

128.  Про зміну землекористування на вулиці Театральна, 38 

129.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

130.  Про зміну землекористувань 

131.  Про надання в оренду земельну ділянку 

132.  Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

133.  Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

134.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

135.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

136.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

137.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

138.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

139.  Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 



140.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Вячеслава Чорновола, 25 

141.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

142.  Про поділ земельних ділянки на вулиці Карпатська, 176 

143.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

144.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

145.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

146.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

147.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій із землеустрою для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

148.  Д.1. Про затвердження проекту землеустрою 

149.  Д.2. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 

торгах 

150.  Д.3. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

151.  Д.4. Про землекористування на вулиці Січових Стрільців 

152.  Д.5. Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 

153.  Д.6. Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша, 9 

154.  Д.7. Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

155.  Д.8. Про зміну землекористування на Вічевому Майдані, 2 

156.  Д.9. Про зміну землекористування на вулиці Івана Новодворського, 15-а 

157.  Д.10. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

158.  Д.11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

159.  Д.12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

160.  Д.13. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки   

161.  Д.14. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

162.  Д.15. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

163.  Д.16. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

164.  Д.17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

165.  Д.18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту села Шепарівці 

166.  Д.19. Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 

167.  Д.20. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 

торгах 

168.  Д.21. Про внесення змін до договору оренди землі 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 16 сесії зі змінами.  



Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: 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» 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 16 сесії.  

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад 

керівників закладів загальної середньої освіти Коломийської територіальної 

громади 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 16 сесії та 

розглянути його після загального питання №34 «Про передачу нерухомого 

майна та індивідуально визначеного майна комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області»». 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового загального 

питання №10 «Про внесення змін до цільової програми «Протидія туберкульозу 

в Коломийській ОТГ на 2021 рік»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 16 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового загального 

питання №11 « «Про втрату чинності рішень Коломийської міської ради від 

25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку 

платників ІІ та ІІІ груп» та від 08.04.2021 р. №466-11/2021 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від 

сплати єдиного податку ІІ та ІІІ груп»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 16 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового загального 

питання «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови 

Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо не прийняття законопроекту 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати 

проїзду та деяких інших пільг» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 16 сесії та 

розглянути його на початку порядку денного. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового загального 

питання «Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова щодо прийняття проект закону №5599 про 

запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом 



осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті 

(олігархів), як такий, що не створює жодних загроз для чесних політиків та 

бізнесменів і спрямований на захист інтересів держави» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 16 сесії та 

розглянути його на початку порядку денного. 

Погоджено. 

 

8 СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового загального 

питання «Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова щодо виведення з державної власності об’єктів, які 

мають стратегічне значення для України» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 16 сесії та 

розглянути його на початку порядку денного. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового загального 

питання «Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова щодо підтримки законопроектів щодо малої 

приватизації №№4572, 4573, 4574 і 4575, які усувають штучні бюрократичні 

перешкоди і спрощують процедуру підготовки до приватизації об’єктів як 

державної, так і комунальної власності» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 16 сесії та 

розглянути його на початку порядку денного. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 30 
ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 16 сесії.  

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

земельного питання №21 «Про внесення змін до договору оренди землі» 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський 

ВИРІШИЛИ: не вносити проект рішення до порядку денного 16 сесії.  

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


