
 Протокол 

Двадцять шостої сесії 

(1 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

27.01.2022 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

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

міської ради 

Відсутні: Микола Бакай, Іван Данилишин, Ігор Ільчишин, Роман 

Маліновський, Віктор Фітьо. 
 

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 – 31 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

2.  Про внесення змін в рішення міської ради від 09.12.2021 р. №1554-23/2021 «Про 

створення комунальної установи «Спортивна громада» та затвердження її статуту» 

3.  Про затвердження Положення про службу господарського забезпечення міської ради 

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

Коломийській (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623282801:02:001:0225, 2623282801:02:001:0054), села Корнич, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

5.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в межах вулиць 

Валова, Театральна, Михайла Драгоманова, Вячеслава Чорновола в місті Коломиї, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

6.  Про визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою 

7.  Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 

Коломия на одну особу за четвертий квартал 2021 року 

8.  Про завершення приватизації об'єкта комунальної власності 14/100 частин нежитлової 

будівлі (сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що 

становить 69,5 м2 

9.  Про завершення приватизації об'єкта комунальної власності -нежилого приміщення по 

вул. Чорновола, 16 в м. Коломиї, загальною площею 23,5 м2 

10.  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» 

11.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської територіальної 

громади, як підлягають приватизації у 2022 році 

12.  Про продовження чинного договору  оренди з Івано-Франківською обласною 

організацією Українського товариства глухих (УТОГ) без проведення аукціону 

13.  Про прийняття у власність нежитлової будівлі (гаражі) по вул. Театральна, 21б в м. 

Коломия 



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

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

15.  Про призначення директора комунального підприємства «Коломийська міська ритуальна 

служба» 

16.  Про організацію закупівельної діяльності 

17.  Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1390-22/2021 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

18.  Про внесення змін до деяких рішень міської ради та Програм 

19.  Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 

2018-2022 роки 

20.  Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військових частинна період 2022-2023 років" затвердженої рішенням міської ради від 

09.12.2021 р. № 1542-23/2021 

21.  Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових видів спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

22.  Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській 

територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

23.  Про внесення змін до цільової програми «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 

2022-2025 роки 

24.  Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання рішень суду на 2022-2025 

роки» 

25.  Про внесення змін до Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на 2022-2025 роки» 

26.  Про внесення змін до Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 

роки» 

27.  Про внесення змін до Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021-2024 роки» 

28.  Про внесення змін до Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 

роки» 

29.  Про надання пільг у 2022 році 

30.  Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних 

послуг міста Коломиї в новій редакції 

31.  Про звільнення комунального підприємства «Коломияводоканал» від сплати частини 

чистого прибутку (доходу) 

32.  Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

«Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради у новій редакції 

33.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Коломиї 

34.  Про землекористування в селі Товмачик 

35.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

36.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

37.  Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша 

38.  Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша 

39.  Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель в 

селі Кубаївка 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Осипа Маковея 

41.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки на 

вулиці Валова у місті Коломиї 

42.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

43.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

44.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 



45.  Про зміну землекористувань 

46.  Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 12-А 

47.  Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 10А 

48.  Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільсько-господарського 

призначення 

49.  Про землекористування у с. Королівка 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

51.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

52.  Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 87-а 

53.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

55.  Про зміну цільового призначення земельних 

56.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

57.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

58.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

59.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

60.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

61.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

62.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

63.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

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

господарства в селі Товмачик 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Теофіла Грушкевича 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Каштановій 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Шепарівці 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Карпенка-Карого 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, 24/4 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 



77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 44а 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Міцкевича, 161 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

84.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку № 227 

85.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

86.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Косачівській 

87.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Косачівській 

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Косачівській 

89.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку 248 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

93.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Йосипа Стадника, біля             будинку № 15. 

94.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Перемоги, 10 

95.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

96.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Софії Галечко, біля будинку № 8 

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

98.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Шарлая, біля будинку 3г 

99.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

100.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

101.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

102.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

104.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 



105.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

106.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

107.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

108.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

109.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

110.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Полковника Семена Палія 

111.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

112.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

113.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

114.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного 3 земельні 

питання: 

− № 17 «Про землекористування у с. Королівка»; 

− №81 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів»; 

− №82 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів». 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський з пропозицією зняти земельні питання №45 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки», №54 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Косачівській», №55 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Косачівській» та №56 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 

Косачівській» на доопрацювання 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк з пропозицією зняти земельні питання №68 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки» та «№76 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки» на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за зняття з порядку денного земельних питань №18, №45, №54, 

№55, №56, №68, №76, №81 та №82, за – 31 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 3 додаткові 

загальні питання: 

1. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

2. Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів; 



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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 2 додаткові загальні питання: 

1. Про передачу основного засобу з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на баланс військової частини А 4267; 

2. Про передачу основного засобу з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на баланс комунального підприємства «Полігон Екологія». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 2 додаткові 

земельні питання та розглянути їх перед загальними земельними питаннями: 

1. Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування; 

2. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути перед земельними 

питаннями 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 1 додаткове земельне питання: 

1. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Віталія Лукавська з пропозицією розглянути земельне питання №19 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки» останнім у порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: розглянути останнім 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній ради ми погодили внести у порядок денний 2 Звернення 

Коломийської міської ради та розглянути їх першими в порядку денному: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути першими 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Боднарук з пропозицією не зачитувати депутатські запити 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Тараса Боднарука, за – 22 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

 

Порядок денний 
1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Голови Служби Безпеки України Івана Баканова, Генерального прокурора 

України Ірини Венедіктової, міністра внутрішніх справ України Дениса 

Монастирського та директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

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

України Руслана Стефанчука, Ради національної безпеки і оборони України 

3.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

4.  Про внесення змін в рішення міської ради від 09.12.2021 р. №1554-23/2021 «Про 

створення комунальної установи «Спортивна громада» та затвердження її статуту» 

5.  Про затвердження Положення про службу господарського забезпечення міської ради 

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

Коломийській (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623282801:02:001:0225, 2623282801:02:001:0054), села Корнич, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

7.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в межах 

вулиць Валова, Театральна, Михайла Драгоманова, Вячеслава Чорновола в місті 

Коломиї, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

8.  Про визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою 

9.  Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 

Коломия на одну особу за четвертий квартал 2021 року 

10.  Про завершення приватизації об'єкта комунальної власності 14/100 частин нежитлової 

будівлі (сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, 

що становить 69,5 м2 

11.  Про завершення приватизації об'єкта комунальної власності -нежилого приміщення по 

вул. Чорновола, 16 в м. Коломиї, загальною площею 23,5 м2 

12.  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» 

13.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коломийської 

територіальної громади, як підлягають приватизації у 2022 році 

14.  Про продовження чинного договору  оренди з Івано-Франківською обласною 

організацією Українського товариства глухих (УТОГ) без проведення аукціону 

15.  Про прийняття у власність нежитлової будівлі (гаражі) по вул. Театральна, 21б в м. 

Коломия 

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

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

17.  Про призначення директора комунального підприємства «Коломийська міська 

ритуальна служба» 

18.  Про організацію закупівельної діяльності 

19.  Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1390-22/2021 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

20.  Про внесення змін до деяких рішень міської ради та Програм 

21.  Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 

2018-2022 роки 



22.  Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військових частинна період 2022-2023 років" затвердженої рішенням міської ради від 

09.12.2021 р. № 1542-23/2021 

23.  Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових видів спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

24.  Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

25.  Про внесення змін до цільової програми «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» 

на 2022-2025 роки 

26.  Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання рішень суду на 2022-2025 

роки» 

27.  Про внесення змін до Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на 2022-2025 роки» 

28.  Про внесення змін до Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 

роки» 

29.  Про внесення змін до Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021-2024 

роки» 

30.  Про внесення змін до Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-

2025 роки» 

31.  Про надання пільг у 2022 році 

32.  Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції 

33.  Про звільнення комунального підприємства «Коломияводоканал» від сплати частини 

чистого прибутку (доходу) 

34.  Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

«Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради у новій редакції 

35.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

36.  Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

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

38.  Про передачу основного засобу з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на баланс 

військової частини А 4267 

39.  Про передачу основного засобу з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Полігон Екологія» 

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

суміжного землекористування 

41.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

42.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Коломиї 

43.  Про землекористування в селі Товмачик 

44.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

45.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

46.  Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша 

47.  Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша 

48.  Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

в селі Кубаївка 

49.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Осипа Маковея 

50.  Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної ділянки на 



вулиці Валова у місті Коломиї 

51.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

52.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

53.  Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

54.  Про зміну землекористувань 

55.  Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 12-А 

56.  Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 10А 

57.  Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільсько-господарського 

призначення 

58.  Про землекористування у с. Королівка 

59.  Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 87-а 

60.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

62.  Про зміну цільового призначення земельних 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

67.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

68.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

69.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

70.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

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

господарства в селі Товмачик 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Теофіла Грушкевича 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Каштановій 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Шепарівці 

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Карпенка-Карого 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, 24/4 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки 

84.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

85.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

86.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 44а 

87.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Міцкевича, 161 

89.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку № 227 

91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

93.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

94.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку 248 

95.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

96.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Йосипа Стадника, біля             будинку № 15. 

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Перемоги, 10 

98.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

99.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Софії Галечко, біля будинку № 8 

100.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

101.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Шарлая, біля будинку 3г 

102.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

104.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

105.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

106.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

107.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

108.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

109.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

110.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

111.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

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

Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Ради національної безпеки і 

оборони України 

ДОПОВІДАЧ: Максим Мензатюк, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Сергій Коцюр, Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Голови Служби Безпеки України Івана 

Баканова, Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, міністра 

внутрішніх справ України Дениса Монастирського та директора Державного бюро 

розслідувань Олексія Сухачова 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

3. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, в.о. начальника фінансового управління міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1753-26/2022 зі змінами додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 09.12.2021 р. 

№1554-23/2021 «Про створення комунальної установи «Спортивна громада» та 

затвердження її статуту» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1754-26/2022 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про службу господарського 

забезпечення міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Тарас Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1755-26/2022 додається 

ділянки на вулиці Полковника Семена Палія 

112.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

114.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

115.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 



6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Коломийській (в межах земельних ділянок з кадастровими 

номерами 2623282801:02:001:0225, 2623282801:02:001:0054), села Корнич, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, головний спеціаліст відділу архітектури управління 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1756-26/2022 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території в межах вулиць Валова, Театральна, Михайла Драгоманова, 

Вячеслава Чорновола в місті Коломиї, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, головний спеціаліст відділу архітектури управління 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1757-26/2022 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів 

благоустрою 

ДОПОВІДАЧ: Дмитро Мельничук, начальник відділу муніципальної інспекції 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1758-26/2022 зі змінами додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

(оренди) житла в місті Коломия на одну особу за четвертий квартал 2021 року 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1759-26/2022 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про завершення приватизації об'єкта комунальної власності 

14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. 

Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1760-26/2022 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про завершення приватизації об'єкта комунальної власності -

нежилого приміщення по вул. Чорновола, 16 в м. Коломиї, загальною площею 23,5 

м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1761-26/2022 додається 



12. 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» 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1762-26/2022 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Коломийської територіальної громади, як підлягають приватизації у 2022 році 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1763-26/2022 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про продовження чинного договору оренди з Івано-

Франківською обласною організацією Українського товариства глухих (УТОГ) без 

проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Максим Мензатюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1764-26/2022 зі змінами додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про прийняття у власність нежитлової будівлі (гаражі) по 

вул. Театральна, 21б в м. Коломия 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1765-26/2022 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що 

перебувають у комунальній власності Коломийської територіальної громади для 

передачі майна в оренду без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1766-26/2022 зі змінами додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунального підприємства 

«Коломийська міська ритуальна служба» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ВИСТУПИЛИ: Роман Гушулей, староста у Королівському старостинському окрузі 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1767-26/2022 зі змінами додається 
 

 

 



18. СЛУХАЛИ: Про організацію закупівельної діяльності 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1768-26/2022 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. 

№1390-22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник відділу по роботі з активами 

управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1769-26/2022 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до деяких рішень міської ради та Програм 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник відділу по роботі з активами 

управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1770-26/2022 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник управління «Секретаріат ради» міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1771-26/2022 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військових частинна період 2022-2023 

років"затвердженої рішенням міської ради від 09.12.2021 р. № 1542-23/2021 

ДОПОВІДАЧ: Надія Іванова, в.о. начальника відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1772-26/2022 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових 

видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник управління спорту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1773-26/2022 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури 

та спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник управління спорту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1774-26/2022 додається 

 

 



25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Культура, молодь, 

туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури та туризму 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1775-26/2022 додається 

 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання 

рішень суду на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, в. о. начальника управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1776-26/2022 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Компенсація пільгового 

проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, в. о. начальника управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1777-26/2022 додається 

 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Надання соціальних послуг 

населенню на 2020-2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, в. о. начальника управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1778-26/2022 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Оздоровлення та 

відпочинок дітей на 2021-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, в. о. начальника управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1779-26/2022 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Посилення соціального 

захисту населення на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, в. о. начальника управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1780-26/2022 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання пільг у 2022 році 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, в. о. начальника управління соціальної політики 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1781-26/2022 додається 

 

 



32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Єдиний центр надання 

реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1782-26/2022 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 

«Коломияводоканал» від сплати частини чистого прибутку (доходу) 

ДОПОВІДАЧ: Микола Саєвич, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1783-26/2022 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Юрій Рогулько, начальник управління «Центр надання 

адміністративних послуг» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1784-26/2022 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Михайло Качанський, начальник управління комунікації та 

інформаційних технологій 

ВИСТУПИЛИ: Михайло Андрусяк, заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Леся Бєлявська, Микола Андрійчук, Максим 

Мензатюк, Сергій Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1785-26/2022 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1786-26/2022 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020р. 

№16-2/2020 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1787-26/2022 додається 

 



38. СЛУХАЛИ: Про передачу основного засобу з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на баланс військової частини А 4267 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП «Коломийська ЦРЛ» 

КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1788-26/2022 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про передачу основного засобу з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на баланс комунального підприємства «Полігон 

Екологія» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП «Коломийська ЦРЛ» 

КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1788/1-26/2022 додається 

 

Земельні питання 

 

40. СЛУХАЛИ: 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 – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1789-26/2022 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1790-26/2022 додається 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 10 хв. 

Перерва 10 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 33 депутати міської ради, сесія повноважна 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель міста Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 5 хв. 

Перерва 5 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 33 депутати міської ради, сесія повноважна 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №1 «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель міста Коломиї» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

 

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель міста Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1791-26/2022 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про землекористування в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1792-26/2022 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1793-26/2022 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1794-26/2022 додається 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1795-26/2022 додається 

 



48. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1796-26/2022 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації земель в селі Кубаївка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1797-26/2022 додається 

 

50. 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 – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1798-26/2022 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі електронного 

аукціону земельної ділянки на вулиці Валова у місті Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1799-26/2022 зі змінами додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Боднарук з пропозицією прийняти дане рішення зі змінами 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

53. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1800-26/2022 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1801-26/2022 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

56. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 

12-А 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1802-26/2022 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 

10А 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Дячук оголосив про конфлікт інтересів і про те, що участі у 

голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1803-26/2022 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак з пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №16 «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільсько-

господарського призначення» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду земельного питання №16, за – 22 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

ГОЛОСУВАЛИ: за земельне питання №16, за- 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

59. СЛУХАЛИ: Про землекористування у селі Королівка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1804-26/2022 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 

87-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1805-26/2022 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1806-26/2022 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1807-26/2022 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр з пропозицією голосувати дане питання по пунктах 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Сергія Коцюра, за – 13 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію 

ГОЛОСУВАЛИ: за пункт 1, за – 30 

ВИРІШИЛИ: пункт 1 прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за пункт 2, за – 15 

ВИРІШИЛИ: пункт 2 не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за пункт 3, за – 17 

ВИРІШИЛИ: пункт 3 не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за пункт 4, за – 15 

ВИРІШИЛИ: пункт 4 не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за пункт 5, за – 28 

ВИРІШИЛИ: пункт 5 прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за питання №23 «Про зміну цільового призначення земельних» в 

цілому зі змінами без пунктів 2,3,4, за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1808-26/2022 зі змінами додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив, що відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» в Україні рішення ради щодо безоплатної передачі земельної 

ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що 

перебувають у користуванні громадян та випадків передачі земельних ділянок 

власнику, розташованого на ній житлового будинку, іншої будівлі, споруди) 

приймається не менше як 2/3 голосів депутатів від загального складу ради 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1809-26/2022 додається 

 



65. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1810-26/2022 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1811-26/2022 додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1812-26/2022 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1813-26/2022 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду земельного питання №29 «Про надання 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів», за – 25 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 

ГОЛОСУВАЛИ: за питання №29, за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1814-26/2022 додається 



71. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1815-26/2022 зі змінами додається 

 

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

особистого селянського господарства в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1816-26/2022 додається 

 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Теофіла Грушкевича  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1817-26/2022 додається 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Каштановій 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в селі Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1818-26/2022 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Карпенка-Карого 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття першого пленарного засідання 26 сесії. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                        Іванна ГОЛИНСЬКА 


