
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

03 лютого 2022 р.                                                                                       10:00 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Віктор Фітьо, Сергій Федчук, Галина Беля, Сергій 

Коцюр, Євгеній Заграновський, Мирослав Михайлюк, Андрій Божик, Ігор 

Костюк 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

26 сесії (2 пленарне) засідання Коломийської міської ради та 

продовження розгляду земельних питань 
1.  Д.1. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету 

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

виконавчих органів 

3.  Д.3. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по 

вул. Франка (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623281001:01:001:0178, 262328001:01:001:0413, 2623281001:01:001:0409) села 

Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

4.  Д.4. Про затвердження Положення про управління земельних відносин та 

майнових ресурсів Коломийської міської ради 

5.  Д.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 

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

6.  Д.6. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. №1768-26/2022 

«Про  організацію закупівельної діяльності» 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

7.  Д.2. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів 

8.  Д.3. Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша 

9.  Д.4. Про землекористування 

10.  Д.5. Про землекористування 

11.  Д.6. Про землекористування 

12.  Д.7. Про землекористування по вулиці Василя Атаманюка 

13.  Д.8. Про затвердження технічних документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

14.  Д.9. Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

15.  Д.10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея 



16.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Карпатській, 24/4. 

17.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

18.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

21.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 44а. 

22.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

23.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Міцкевича, 161. 

24.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

25.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку № 227. 

26.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

27.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

28.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

29.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку 248. 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Йосипа Стадника, біля             будинку № 15. 

32.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Перемоги, 10. 

33.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

34.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Софії Галечко, біля будинку № 8. 

35.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая, біля будинку 3г. 

37.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

38.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

39.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

42.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки. 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

46.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія 

47.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

49.  Д.1. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

50.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

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

виконавчих органів» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по 

вул. Франка (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623281001:01:001:0178, 262328001:01:001:0413, 2623281001:01:001:0409) села 

Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління земельних відносин та 

майнових ресурсів Коломийської міської ради» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 



5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 

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

роки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. №1768-26/2022 

«Про організацію закупівельної діяльності»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

Земельні питання 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельним питанням №19. 

Погоджено. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельним питанням №19. 

Погоджено. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельним питанням №19. 

Погоджено. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельним питанням №19. 

Погоджено. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельним питанням №19. 

Погоджено. 



12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування по вулиці Василя Атаманюка» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Беля, Ігор Костюк, Андрій 

Куничак, Євгеній Заграновський, Мирослав Михайлюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельним питанням №19. 

Погоджено. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Мирослав Михайлюк, 

Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання зі змінами без п.1 та п.2 та розглянути перед земельним питанням 

№19. 

Погоджено. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування на вулиці Івана Новодворського» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельним питанням №19. 

Погоджено. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 26 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельним питанням №19. 

Погоджено. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про додаткове земельне питання №1 внесене на 1 

пленарному засіданні 26 сесії міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 26 сесії (2 

пленарне) засідання. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

Протокол вела: 

Начальник 

«Секретаріату ради»                                                          Світлана БЕЖУК 


