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П Р О Т О К О Л  
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ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Віктор Фітьо, Олег Романюк, Сергій 

Федчук, Галина Беля, Сергій Коцюр, Євгеній Заграновський, Тарас Боднарук 

Запрошені: перший заступник міського голови Олег Токарчук, заступник 

міського голови Сергій Проскурняк, заступник міського голови Володимир 

Мельничук, начальник відділу земельних відносин міської ради Богдан 

Мондрик 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

22 сесії засідання Коломийської міської ради 
1 Про призначення директора комунального підприємства «Коломия 

Паркосервіс» 

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

виконавчих органів 

3 Про внесення змін до положень про постійні комісії міської ради 

4 Про внесення змін до Положення про порядок використання коштів з Фонду 

міської ради на виконання депутатських повноважень 

5 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 

рік (09530000000) код бюджету 

6 Про надання дозволу на розроблення 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» 

7 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Українська, 123, села Саджавка, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

8 Про внесення доповнень та змін до рішення міської ради від 19.02.2015 р. 

№2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та 

архітектурних  типів тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території м. Коломиї» 

9 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік 

10 Про затвердження акту приймання-передачі нежитлового приміщення на 

бульварі Лесі Українки, 37 в м. Коломиї 



11 Про придбання в комунальну власність Коломийської територіальної громади 

об’єктів нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб 

12 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в 

місті Коломия на одну особу за третій квартал 2021 року 

13 Про затвердження програми «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб на 2022 рік» 

14 Про розірвання договору оренди комунального майна Коломийської міської 

ради від 01.07.2021 р. № 5/2021 

15 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» 

16 Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 39/100 частин 

нежитлового приміщення по вул. Площа Відродження, 14/2 в м. Коломия, що 

становить 56,6 м2 

17 Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - нежилого приміщення 

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

18 Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 20/100 частин 

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

Коломийського району, що становить 102,4 м2 

19 Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 8/100 частин 

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

Коломийського району, що становить 41,2 м2 

20 Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 14/100 частин 

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

Коломийського району, що становить 69,5 м2 

21 Про продовження чинного договору оренди з Івано-Франківською квартирно-

експлуатаційною частиною району за адресою вул. Франка, 6 в м. Коломиї 

22 Про передачу на баланс Коломийському управлінню Державної казначейської 

служби України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей 

23 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

24 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

25 Про внесення змін до Програми «Енергозбереження та енергоефективність 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» 

26 Про внесення змін до Програми фінансової підтримки для реалізації проектів за 

принципом «Револьверного фонду», створеного на базі громадської організації 

«Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Коломиї» 

на 2021 рік 

27 Про затвердження Положення про відділ інвестиційної політики міської ради 

28 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.09.2020 року №4903-68/2020 

«Про затвердження Програми «Громадський бюджет Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки» та Положення про 

Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

» 

29 Про затвердження цільової програми “Охорона та збереження пам’яток 

культурної спадщини Коломийської  територіальної громади на 2022-2025 

роки” 

30 Про фінансову автономію закладів мистецької освіти 

31 Про надання дозволу на списання основних засобів 

32 Про затвердження штатного розпису комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської області  в 

новій редакції 

33 Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 



міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на списання інших необоротних матеріальних активів 

34 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 3 квартал 2021 року 

35 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради на 2021 рік 

36 Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради 

37 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» у новій редакції 

38 Про погодження комунальному підприємству „Коломиятеплосервіс” вчинення 

значного господарського правочину 

39 Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи №2 імені Галини 

Грабець та затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська музична 

школа №2 імені Галини Грабець” 

40 Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи №1 імені Анатолія Кос-

Анатольського та затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська 

музична школа №1 імені Анатолія Кос-Анатольського” 

41 Про зміну назви Коломийської дитячої художньої школи імені Ярослава 

Пстрака та затвердження статуту Комунального закладу “Коломийська художня 

школа імені Ярослава Пстрака” 

42 Д.1. Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області на 2021-2023 роки" в новій редакції 

43 Д.2. Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в 

новій редакції 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

44.1 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

45.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

46.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

47.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

48.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

49.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

50.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

51.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

52.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

53.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Подружжя Біберовичів 

54.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 24 

55.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 



56.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

57.14 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

58.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

59.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

60.17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

61.18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

62.19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

63.20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

64.21 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

65.22 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

66.23 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Теофіла Грушкевича 

67.24 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Доктора Володимира Білозора, 23 

68.25 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

69.26 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

70.27 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

71.28 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

72.29 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

73.30 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Івана Франка 

74.31 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

75.32 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

76.33 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

77.34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

78.35 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

79.36 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

80.37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного 

81.38 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

82.39 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

83.40 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки 

84.41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

85.42 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

86.43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

87.44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

88.45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

89.46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

90.47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

91.48 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

92.49 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

93.50 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

94.51 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

95.52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

96.53 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

97.54 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

98.55 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

99.56 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

100.57 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Саджавка 

101.58 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

102.59 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

103.60 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

104.61 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

105.62 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

106.63 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

107.64 Про надання земельної ділянки у власність в селі Товмачик 

108.65 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

109.66 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

110.67 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

111.68 Про надання земельних ділянок у власність 

112.69 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

113.70 Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Саджавка 



114.71 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної 

ділянки на вулиці Валова у місті Коломиї 

115.72 Про зміну землекористування на вулиці Полковника Семена Палія, 4-Б 

116.73 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

117.74 Про проведення інвентаризації земель 

118.75 Про проведення інвентаризації земель 

119.76 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

120.77 Про поділ земельної ділянки на вулиці Молодіжна, 3 

121.78 Про поновлення договору оренди землі 

122.79 Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

123.80 Про проведення інвентаризації земель 

124.81 Про зміну землекористування 

125.82 Про проведення інвентаризації земель 

126.83 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної 

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

127.84 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону земельної 

ділянки по вулиці Карпатська, 154 

128.85 Про зміну землекористування 

129.86 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

130.87 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

131.88 Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

132.89 Про землекористування по проспекту Михайла Грушевського 

133.90 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

134.91 Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 14 

135.92 Про зміну землекористування на вулиці Дениса Січинського, 15 

136.93 Про проведення інвентаризації земель 

137.94 Про землекористування в місті Коломиї по вулиці Симона Петлюри, 90 

138.95 Про припинення дії договору оренди землі 

139.96 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

140.97 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 74 

141.98 Про зміну землекористування 

142.99 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

143.100 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

144.101 Про поділ земельної ділянки в місті Коломия по об’їзній дорозі Стрий-

Нижанковичі (біля АЗС «Арко») 

145.102 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

146.103 Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

147.104 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

148.105 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 



149.106 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

150.107 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

151.108 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

152.109 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

153.110 Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 210 

154.111 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

155.112 Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

156.113 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

157.114 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

158.115 Про землекористування на вулиці Козацькій, 1 

159.116 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

160.117 Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

161.118 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

162.119 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

163.120 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

164.121 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

165.122 Про продаж на земельних торгах у формі електронного аукціону права оренди 

земельної ділянки у селі Королівка 

166.123 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

167.124 Про надання земельної ділянки у власність в селі Королівка 

168.125 Про землекористування в селі Корнич на вулиці Перемоги, 26 

169.126 Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

170.127 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

171.128 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

172.129 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

173.130 Д.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

174.131 Д.2. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунального підприємства 

«Коломия Паркосервіс» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 



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

міської ради та її виконавчих органів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

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

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок 

використання коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення 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» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Українська, 123, села 

Саджавка, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень та змін до рішення міської ради 

від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 

розміщення та архітектурних  типів тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 



9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі нежитлового 

приміщення на бульварі Лесі Українки, 37 в м. Коломиї 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про придбання в комунальну власність Коломийської 

територіальної громади об’єктів нерухомого майна (житла) для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості 

найму (оренди) житла в місті Коломия на одну особу за третій квартал 2021 

року 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Забезпечення тимчасовим 

житлом внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна 

Коломийської міської ради від 01.07.2021 р. № 5/2021 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

15. 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 22 сесії. 

Погоджено. 

  

16. СЛУХАЛИ Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

39/100 частин нежитлового приміщення по вул. Площа Відродження, 14/2 в м. 

Коломия, що становить 56,6 м2 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено.я 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

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

23,5 м2 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

20/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. 

Раківчик Коломийського району, що становить 102,4 м2 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

8/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. 

Раківчик Коломийського району, що становить 41,2 м2 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - 

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

Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

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

Франківською квартирно-експлуатаційною частиною району за адресою вул. 

Франка, 6 в м. Коломиї 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Олег Романюк, Олег Токарчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийському управлінню 

Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Енергозбереження та 

енергоефективність Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2021-2024 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 



26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

для реалізації проектів за принципом «Револьверного фонду», створеного на 

базі громадської організації «Асоціація об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міста Коломиї» на 2021 рік 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ інвестиційної 

політики міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.09.2020 

року №4903-68/2020 «Про затвердження Програми «Громадський бюджет 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки» та 

Положення про Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади » 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми “Охорона та 

збереження пам’яток культурної спадщини Коломийської  територіальної 

громади на 2022-2025 роки” 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про фінансову автономію закладів мистецької освіти 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Сергій Федчук, Сергій 

Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-

Франківської області  в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

 

 



33. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на списання інших необоротних 

матеріальних активів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна 

районна лікарня» Коломийської міської ради за 3 квартал 2021 року 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2021 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про погодження комунальному підприємству 

„Коломиятеплосервіс” вчинення значного господарського правочину 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи 

№2 імені Галини Грабець та затвердження статуту Комунального закладу 

“Коломийська музична школа №2 імені Галини Грабець” 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Коломийської дитячої музичної школи 

№1 імені Анатолія Кос-Анатольського та затвердження статуту Комунального 

закладу “Коломийська музична школа №1 імені Анатолія Кос-Анатольського” 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 



41. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Коломийської дитячої художньої школи 

імені Ярослава Пстрака та затвердження статуту Комунального закладу 

“Коломийська художня школа імені Ярослава Пстрака” 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області на 2021-2023 роки" в новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

43. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій 

редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

Земельні питання 

 

44.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

45.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

46.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

 47.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

 48.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 



 49.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

 50.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

 51.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

 52.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

 53.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Подружжя 

Біберовичів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

54.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 

біля будинку № 24 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

55.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

56.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

57.14 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

58.15 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

59.16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

60.17 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

61.18 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

62.19 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

63.20 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

64.21 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

65.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

66.23 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Теофіла Грушкевича 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

67.24 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Доктора 

Володимира Білозора, 23 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

68.25 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

69.26 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

70.27 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

71.28 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Євгеній Заграновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії  

Погоджено. 

 

72.29 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

73.30 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

74.31 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

75.32 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

76.33 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 



77.34 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

78.35 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

79.36 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

80.37 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Петра 

Сагайдачного 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

81.38 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

82.39 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

83.40 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

84.41 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

85.42 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 



86.43 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

87.44 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

88.45 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

89.46 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

90.47 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

91.48 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

92.49 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

93.50 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

94.51 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

95.52 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 



96.53 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

97.54 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

98.55 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

99.56 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Куничак, Віктор Фітьо, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

100.57 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

101.58 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

102.59 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

103.60 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

104.61 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 



ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

105.62 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

106.63 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

107.64 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

108.65 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

109.66 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Євгеній Заграновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

110.67 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

111.68 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

112.69 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

113.70 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 



114.71 СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі 

електронного аукціону земельної ділянки на вулиці Валова у місті Коломиї 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр, Сергій Федчук, Сергій 

Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

115.72 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Полковника 

Семена Палія, 4-Б 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Євгеній Заграновський, Віктор Фітьо, Андрій 

Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

116.73 СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

117.74 СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

118.75 СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

119.76 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Євгеній 

Заграновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

120.77 СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Молодіжна, 3 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

121.78 СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

122.79 СЛУХАЛИ: Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

 



123.80 СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

124.81 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

125.82 СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

126.83 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 22 сесії. 

Погоджено. 

 

127.84 СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі 

електронного аукціону земельної ділянки по вулиці Карпатська, 154 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

128.85 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

129.86 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

130.87 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 

58 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

131.88 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 

11 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 
 

132.89 СЛУХАЛИ: Про землекористування по проспекту Михайла 

Грушевського 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 



133.90 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

134.91 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи 

Леонтовича, 14 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

135.92 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Дениса 

Січинського, 15 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

136.93 СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

137.94 СЛУХАЛИ: Про землекористування в місті Коломиї по вулиці 

Симона Петлюри, 90 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

138.95 СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору оренди землі 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

139.96 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

140.97 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 74 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

141.98 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

142.99 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

143.100 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

144.101 СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в місті Коломия по 

об’їзній дорозі Стрий-Нижанковичі (біля АЗС «Арко») 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

145.102 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

146.103 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Олександра 

Пушкіна, 6 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

147.104 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

148.105 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

149.106 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

150.107 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 



151.108 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

152.109 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

153.110 СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи, 210 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

154.111 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

155.112 СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

156.113 СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

157.114 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

158.115 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Козацькій, 1 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

159.116 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

160.117 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

 



161.118 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

162.119 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд у селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

163.120 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд у селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

164.121 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд у селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

165.122 СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах у формі 

електронного аукціону права оренди земельної ділянки у селі Королівка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

166.123 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

167.124 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Королівка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

168.125 СЛУХАЛИ: Про землекористування в селі Корнич на вулиці 

Перемоги, 26 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

169.126 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 



170.127 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

171.128 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд у селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

172.129 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

173.130 СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

174.131 СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 22 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


