
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питання  

«Про затвердження Правил благоустрою Коломийської територіальної 

громади». 

 
 

29 червня 2021 року                                                            МПК «Народний дім» 

14:00 год. 

 
  

 Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови 

 На громадських слуханнях присутні: 14 осіб. 

 У громадських слуханнях брали участь: начальники та працівники 

структурних підрозділів міської ради, жителі Коломийської міської 

територіальної громади. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

«Про затвердження Правил благоустрою Коломийської територіальної 

громади». 

 

Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови 

 Запропонував встановити РЕГЛАМЕНТ слухань: 

для інформації по даних питаннях – до 10 хвилин 

для виступів – до 5 хвилин 

на запитання і відповіді – до 3 хвилин 

ПРИЙНЯТО 

 

 Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови 

 Надав слово начальнику відділу реалізації інвестиційних проектів 

управління комунального господарства Віктору Волошенюку. 
 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Волошенюк повідомив, що на сьогодні у м. Коломия 

діють «Правила благоустрою і утримання території м. Коломиї» затверджені 

рішенням Коломийської міської ради від 04.10.2007 р. № 714-21/2007. Діючі 

правила не забезпечують в повному обсязі виконання вимог чинних 

нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а тому не можуть об’єктивно, 

за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що 

виникають у сфері благоустрою. Діючі норми та правила поведінки не 

забезпечують належним чином утримання об'єктів та елементів благоустрою. 

 Наголосив, що у зв’язку із утворенням Коломийської територіальної 

громади, виникла необхідність врегулювання питання у сфері благоустрою 

території всіх населених пунктів, що входять до складу Коломийської 

територіальної громади. Правила розробленні відповідно до Типових правил 

благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та комунального господарства України від 

27.112017року №310, законів України та інших нормативно-правових актів та 

спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є 



обов’язковими для виконання на території Коломийської територіальної 

громади. Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі 

проблеми: 

- відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та 

фізичних осіб у сфері благоустрою: 

- неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою; 

- наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних 

матеріалів на прибудинковій території, житлової та громадської забудови; 

- відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих 

побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях; 

- самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень; 

- невиконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних 

та інших ремонтних робіт. 

Назвав метою даного проекту рішення упорядкування благоустрою та 

підтримання екологічної чистоти і порядку на території громади, встановлення 

законодавчо врегульованих прав і обов’язків та підвищення відповідальності 

керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності та 

громадян, для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. 

 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Олійник, головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування міської ради щодо зауважень Антимонопольного комітету. 

Повідомив, що відповідно до зауважень Антимонопольного комітету проект 

рішення необхідно доповнити розділ 2 пункт 13 підпунктом «ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій»», пункт 29 підпунктом «ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»» та доповнити розділ 10 

пунктом 8 «Присадибні ділянки з боку вулиць та сусідніх ділянок допускається 

огороджувати. Висоту огорожі слід встановлювати згідно з вимогами п.6.7 ДБН 

Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». Встановлення огорожі не може 

погіршувати інсоляцію житлових будинків на суміжних територіях. Огорожа 

присадибних ділянок не може виступати за червону лінію та межі ділянки. 

Висота огородження з сторони сусідів не повинна перевищувати 2.0м. від 

нульової відмітки землі, та не затінювати городину. Зі сторони житлової вулиці 

не вище 2.5м. В межах історичного ареалу міста, висота огородження 

присадибних ділянок не застосовується, встановлення огородження будівель та 

споруд повинно погоджуватись з уповноваженим органом міської ради у сфері 

архітектури». 

 

Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови 

Поставив на голосування проект рішення «Про затвердження Правил 

благоустрою Коломийської територіальної громади». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 12 

проти- 2 

утримались- 0 

 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії міської ради підтримати проекти рішень 

«Про затвердження Правил благоустрою Коломийської територіальної 

громади» зі змінами, які озвучені. 

 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Кваснюк, громадянин міста Коломия, поцікавився, чому 

громадські слухання проводяться без громадян. 

 

Головуючий: Володимир Григорук – заступник міського голови 

Повідомив, що відповідно до регламенту, на офіційному сайті Коломийської 

міської ради було опубліковано оголошення про час та місце проведення 

громадських слухань. 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                            Володимир ГРИГОРУК 

 

Протокол вела: 

головний спеціаліст 

організаційного відділу                                                       Іванна ГОЛИНСЬКА 


