
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

08 грудня 2021 р.                                                                                       14:00 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Віктор Фітьо, Олег Романюк, Сергій Федчук, Галина 

Беля, Сергій Коцюр, Євгеній Заграновський, Тарас Боднарук, Ігор Костюк, 

Тарас Гнатишин 

Запрошені: заступник міського голови Сергій Проскурняк, начальник 

управління комунального господарства міської ради Андрій Радовець, 

заступник начальника відділу земельних відносин міської ради Любов 

Бурденюк 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

23 сесії засідання Коломийської міської ради 
1.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету 

2.  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» 

3.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території з 

внесенням змін в схему зонування по вул. Карпатська 71а/2 (в межах 

земельної ділянки з кадастровим номером 2610600000:11:009:0021) в місті 

Коломия, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

4.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623287201:01:007:0030), села Товмачик, Коломийської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

5.  Про затвердження Положення про управління «Секретаріат ради» 

Коломийської міської ради 

6.  Про внесення змін до положень про постійні комісії міської ради 

7.  Про затвердження Положення про управління персоналом та діловодства 

міської ради 

8.  Про затвердження програми «Навчання та підвищення кваліфікації 

працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки» 

9.  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» 

10.  Про затвердження Положення про управління економіки міської ради 

11.  Про затвердження Положення про управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

12.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 5 ДПРЗ УДНС в Івано-

Франківській області 

13.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції 

Коломийської міської ради у новій редакції 

14.  Про затвердження Положення про управління спорту Коломийської міської 

ради 

15.  Про затвердження програми «Розвиток командно – ігрових видів спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

16.  Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури та спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

17.  Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 

2022-2025 роки» 

18.  Про затвердження Положення про управління соціальної політики 

Коломийської міської ради 

19.  Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного 

Розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» у новій редакції 

20.  Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції 

21.  Про затвердження Положення про управління містобудування Коломийської 

міської ради 

22.  Про затвердження проєктів-переможців Громадського бюджету на 2022 рік 

23.  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» 

24.  Про надання згоди Коломийській центральній районній аптеці №31 на 

списання основних засобів 

25.  Про затвердження Положення про управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Коломийської міської ради 

26.  Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської 

ради у новій редакції 

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

затвердження цільової програми "Забезпечення підготовки та проведення 

призову громадян на строкову військову службу та на військову службу за 

контрактом на 2021-2025 роки " 

28.  Про затвердження програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної 

бази військових частин на період 2022-2023 років" 

29.  Про затвердження Положення про управління культури та туризму 

Коломийської міської ради 

30.  Д.1. Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Коломийської міської ради у 2021 році» 

31.  Д.2. Про призначення директора комунальної установи «Централізована 

бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної громади» 

32.  Д.3. Про затвердження Положення про управління комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

33.  Д.4. Про внесення змін до програми «Реалізація державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту на 2020 – 2024 роки» 

34.  Д.5. Про створення комунальної установи «Коломийська мала філармонія» 

35.  Д.6. Про затвердження цільової програми «Культура, молодь, туризм 



Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки 

36.  Д.7. Про створення комунального закладу «Сервісний центр закладів 

культури» та затвердження його статуту 

37.  Д.8. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №37-

3/2020 «Про затвердження програми  «Благоустрій Коломийської ОТГ на 

2021-2025 роки» 

38.  Д.9. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Зеленосвіт» в 

новій редакції 

39.  Д.10. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 р. №1067-

18/2021 «Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

40.  Д.11. Про створення комунальної установи «Спортивна громада» та 

затвердження її статуту 

41.  Д.12. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийської гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

42.  Д.13. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Раківчицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

43.  Д.14. Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Шепарівцівської гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

44.  Д.15. Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 5 імені 

Т.Г.Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій 

редакції 

45.  Д.16. Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 9 Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області в новій редакції 

46.  Д.17. Про проведення позапланового інституційного аудиту Коломийського 

ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області 

47.  Д.18. Про проведення позапланового інституційного аудиту Коломийського 

ліцею імені М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

48.  Д.19. Про проведення позапланового інституційного аудиту Саджавського 

ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

49.  Д.20. Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

50.  Д.21. Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади 

на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. 

№3232-39/2018 

51.  Д.22. Про затвердження Положення про відділ з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради у новій 

редакції 

52.  Д.23. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень суду на 

2019-2021 роки 

53.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

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

Ради України Руслана Стефанчука 

54.  Про звернення Коломийської міської ради до Міністерства інфраструктури 

України та Державного агентства автомобільних доріг України 

55. 1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

56. 2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

57. 3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки 

58. 4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

59. 5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Товмачик 

60. 6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

61. 7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

62. 8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

63. 9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

64. 10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

65. 11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

66. 12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

67. 13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

68. 14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

69. 15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

70. 16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

71. 17 Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

72. 18 Про проведення інвентаризації земель 

73. 19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

74. 20 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної 

ділянки по вулиці Ф. Горбаша 

75. 21 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

76. 22 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

77. 23 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 304а 

78. 24 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

79. 25 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

80. 26 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Товмачик 

81. 27 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

82. 28 Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

83. 29 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної 

ділянки в р-ні 164 кілометра об’їзної дороги Чернівці-Львів в місті Коломия 

84. 30 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди 

земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана Шарлая 

85. 31 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди 

земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана Шарлая 



86. 32 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної 

ділянки на вулиці Валова у місті Коломиї 

87. 33 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

88. 34 Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території земель водного фонду та водоохоронних зон 

89. 35 Д.1. Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону 

земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка у місті Коломиї 

90. 36 Д.2. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

91. 37 Д.3. Про поділ земельної ділянки на вулиці Замкова, 74-б 

92. 38 Д.4. Про поділ земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 94-а 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії зі змінами. 

Погоджено. 
 

2. 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» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території з внесенням змін в схему зонування по вул. Карпатська 71а/2 (в 

межах земельної ділянки з кадастровим номером 2610600000:11:009:0021) в 

місті Коломия, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території (в межах земельної ділянки з 

кадастровим номером 2623287201:01:007:0030), села Товмачик, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

«Секретаріат ради» Коломийської міської ради  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до положень про постійні комісії 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 



7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління персоналом 

та діловодства міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Навчання та підвищення 

кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 

роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

9. 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» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління економіки 

міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

бухгалтерського обліку та закупівель міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 5 ДПРЗ 

УДНС в Івано-Франківській області 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ муніципальної 

інспекції Коломийської міської ради у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління спорту 

Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Розвиток командно – 

ігрових видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 

роки» 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії зі змінами. 

Погоджено. 



 16. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури 

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

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Посилення соціального 

захисту населення на 2022-2025 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління соціальної 

політики Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр 

професійного Розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

комунального господарства Коломийської міської ради у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

містобудування Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів-переможців Громадського 

бюджету на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

23. 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» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській центральній районній 

аптеці №31 на списання основних засобів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 



25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління «Центр 

надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Коломийської міської ради у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

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

17.12.2020р. №32-3/2020 "Про затвердження цільової програми "Забезпечення 

підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу та на 

військову службу за контрактом на 2021-2025 роки " 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" 

ВИСТИУПИЛИ: Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління культури 

та туризму Коломийської міської ради   

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської 

міської ради у 2021 році»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про призначення директора комунальної установи «Централізована 

бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної громади»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління комунікації та інформаційних 

технологій міської ради» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 



33. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до програми «Реалізація державної політики з питань дітей 

та їх соціального захисту на 2020 – 2024 роки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про створення комунальної установи «Коломийська мала філармонія»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження цільової програми «Культура, молодь, туризм 

Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про створення комунального закладу «Сервісний центр закладів культури» та 

затвердження його статуту» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №37-3/2020 

«Про затвердження програми  «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 

роки»» 

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

Радовець 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунального підприємства «Зеленосвіт» в новій 

редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 р. №1067-18/2021 

«Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 



40. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

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

статуту» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

41. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Коломийської гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Раківчицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

43. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Шепарівцівської гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 5 імені Т.Г.Шевченка 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

45. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження статуту Коломийського ліцею № 9 Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області в новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

46. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про проведення позапланового інституційного аудиту Коломийського ліцею 

№6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

47. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про проведення позапланового інституційного аудиту Коломийського ліцею 

імені М.Грушевського Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 



48. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про проведення позапланового інституційного аудиту Саджавського ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

49. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 

2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. №3232-

39/2018» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

51. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про відділ з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Коломийської міської ради у новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

52. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-

2021 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

53. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

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

Ради України Руслана Стефанчука» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії та розглянути 

його першим у порядку денному. 

Погоджено. 

 

54. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради до Міністерства інфраструктури 

України та Державного агентства автомобільних доріг України» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії та розглянути 

його першим у порядку денному. 

Погоджено. 

 

 



Земельні питання 

 

55.1. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

56.2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

57.3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

 58.4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

 59.5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

 60.6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

 61.7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

 62.8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

 63.9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 



 64.10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

65.11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

66.12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

67.13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

68.14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

69.15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

70.16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

71.17. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

72.18. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 



73.19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, Богдан Станіславський, Сергій 

Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

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

аукціону земельної ділянки по вулиці Ф. Горбаша 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

75.21. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

76.22. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

77.23. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 304а 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

78.24. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

79.25. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

80.26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

81.27. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 



82.28. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

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

аукціону земельної ділянки в р-ні 164 кілометра об’їзної дороги Чернівці-Львів 

в місті Коломия 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

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

аукціону права оренди земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана 

Шарлая 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

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

аукціону права оренди земельної ділянки у місті Коломиї на вулиці Івана 

Шарлая 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

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

аукціону земельної ділянки на вулиці Валова у місті Коломиї 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

87.33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

88.34. СЛУХАЛИ: Про розроблення проекту землеустрою щодо 

організації і встановлення меж території земель водного фонду та 

водоохоронних зон 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

89.35. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної 

ділянки на вулиці Василя Симоненка у місті Коломиї» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 
 

90.36. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 



91.37. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про поділ земельної ділянки на вулиці Замкова, 74-б» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

92. 38. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про поділ земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 94-а» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 23 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


