
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

19 жовтня 2021 р.                                                                                        17:00 год. 

 

 

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, начальник відділу земельних відносин 

міської ради Богдан Мондрик 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

21 сесії засідання Коломийської міської ради 
1.  Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Світлани Онищук 

3.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Степанюка села Воскресинці, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

4.  Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін в генеральний 

план та схему зонування в cелі Раківчик (щодо зміни функціонального 

призначення земельних ділянок), Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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

Вячеслава Чорновола, 30 (кадастровий номер 2610600000:18:001:0207) в місті 

Коломия, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

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

Українська (біля земельної ділянки з кадастровим номером 

2624086001:02:002:0125), села Саджавка, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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

межах земельної ділянки з кадастровими номером 2623286001:02:001:0034), села 

Раківчик, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

8.  Про перейменування назви вулиці Ярослава Галана в с.Корнич, Коломийського 

району 



9.  Про затвердження змін до окремої частини генерального плану та схеми 

зонування м. Коломия (щодо зміни функціонального призначення земельних 

ділянок) Коломийської територіальної громади 

10.  Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

11.  Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку 

Коломийської територіальної громади на 2022-2024 роки 

12.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийської 

гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

13.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Коломийської 

гімназії №10 Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

14.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей Раківчицького 

ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

15.  Про затвердження передавального акту та матеріальних цінностей 

Шепарівцівської гімназії Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

16.  Про фінансову автономію закладів загальної середньої освіти 

17.  Про приватизацію 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 41,2 м2 

18.  Про приватизацію 39/100 частин нежитлового приміщення по пл. 

Відродження,14/2 в м. Коломия, що становить 56,6 м2 

19.  Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 

20.  Про приватизацію 20/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 102,4 м2 

21.  Про приватизацію нежилого приміщення по вул. Чорновола, 16 в м. Коломия, 

загальною площею 23,5 м2 

22.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської 

міської ради у новій редакції 

23.  Про затвердження положення про тарифи на платні послуги в комунальних 

некомерційних підприємствах охорони здоров’я Коломийської міської ради 

24.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

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

бази військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 

2021-2023 років" 

26.  Про внесення змін до Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки 

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

бази військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 

2021-2023 років" 

28.  Про затвердження програми "Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки" 

29.  Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради 

30.  Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради 

31.  Про затвердження цільової програми «Протидія захворювання та профілактики 

захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

32.  Д.1. Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської 

міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року (09530000000) код 

бюджету 

33.  Д.2. Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 9-

ть місяців 2021 року (0953000000) код бюджету 

34.  Д.3. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету 



35.  Д.4. Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області»на 2021 рік 

36.  Д.5. Про затвердження Положення про електронні консультації в Коломийській 

територіальній громаді 

37.  Д.6. Про внесення змін в рішення міської ради від 07.10.2021 № 1265-

20/2021року «Про надання дозволу комунальному  підприємству «Полігон 

Екологія» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної 

техніки» 

38.  Д.7. Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та зміцнення 

матеріальної бази військової частини А4267 на період 2021-2023 роки"" 

39.  Д.8. Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області на 2021-2023 роки" 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Івана Майданського 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

42.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

45.  Про внесення змін в рішення міської ради від 22.04.2021р. № 639-12/2021 

46.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

49.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Карпатська, біля буд №40д 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, біля будинку №3 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

59.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

60.  Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 



61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

67.  Про надання земельних ділянок у власність 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

69.  Про надання земельних ділянок у власність 

70.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

72.  Про поновлення договору оренди землі 

73.  Про зміну землекористувань 

74.  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

75.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на вулиці Ф. Горбаша 

76.  Про поновлення договору оренди землі 

77.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Василя Стефаника, 

б/н 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Товмачик 

79.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського 

призначення 

80.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

81.  Про зміну землекористувань 

82.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

84.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 

85.  Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

86.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

87.  Про зміну землекористування 

88.  Про поновлення договорів оренди землі 

89.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-

заповідного фонду 

90.  Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

91.  Про зміну землекористування 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

93.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 



94.  Про поновлення договорів оренди землі 

95.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

96.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

97.  Про зміну землекористування 

98.  Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 43-а 

99.  Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці 

100.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

101.  Про проведення інвентаризації земель в селі Воскресинці 

102.  Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 38 

103.  Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 16 

104.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

105.  Про землекористування на вулиці Мирослава Харкевича, 2 

106.  Про надання в оренду земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

109.  Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території земель водного фонду та водоохоронних зон 

110.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

111.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

112.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

113.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

114.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

115.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

116.  Про зміну землекористувань 

117.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 42А 

118.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

119.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення 

120.  Д.1. Про землекористування на вулиці Михайла Коцюбинського 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-

міністра України Дениса Шмигаля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, голови Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації Світлани Онищук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 



 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Степанюка села Воскресинці, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Внесення 

змін в генеральний план та схему зонування в cелі Раківчик (щодо зміни 

функціонального призначення земельних ділянок), Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Вячеслава Чорновола, 30 (кадастровий номер 

2610600000:18:001:0207) в місті Коломия, Коломийської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Українська (біля земельної ділянки з кадастровим 

номером 2624086001:02:002:0125), села Саджавка, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території (в межах земельної ділянки з кадастровими номером 

2623286001:02:001:0034), села Раківчик, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про перейменування назви вулиці Ярослава Галана в 

с.Корнич, Коломийського району 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до окремої частини генерального 

плану та схеми зонування м. Коломия (щодо зміни функціонального 

призначення земельних ділянок) Коломийської територіальної громади 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 



10. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми економічного та соціального 

розвитку Коломийської територіальної громади на 2022-2024 роки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийської гімназії №7 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Коломийської гімназії №10 Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Раківчицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту та матеріальних 

цінностей Шепарівцівської гімназії Коломийської міської ради Івано-

Франківської області 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

  

16. СЛУХАЛИ: Про фінансову автономію закладів загальної середньої 

освіти 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено.я 

 

17. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 8/100 частин нежитлової будівлі 

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

що становить 41,2 м2 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 39/100 частин нежитлового 

приміщення по пл. Відродження,14/2 в м. Коломия, що становить 56,6 м2 



ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 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 21 сесії. 

Погоджено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 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 21 сесії. 

Погоджено. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежилого приміщення по вул. 

Чорновола, 16 в м. Коломия, загальною площею 23,5 м2 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ муніципальної 

інспекції Коломийської міської ради у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про тарифи на платні 

послуги в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я 

Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Олег Токарчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

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

зміцнення матеріальної бази військової частини А1267 Повітряних Сил 

Збройних Сил України на період 2021-2023 років " 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 



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

зміцнення матеріальної бази військової частини А0742 Повітряних Сил 

Збройних Сил України на період 2021-2023 років " 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Безпечне та комфортне 

місто на 2021-2025 роки" 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та чисельності 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 
 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Протидія 

захворювання та профілактики захворювань в Коломийській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 
 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за січень-вересень 2021 року (09530000000) код 

бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 
 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 9-ть 

місяців  2021 року (0953000000) код бюджету» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 
 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 



35. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області»на 2021 рік» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про електронні консультації в Коломийській 

територіальній громаді» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін в рішення міської ради від 07.10.2021 № 1265-20/2021року 

«Про надання дозволу комунальному  підприємству «Полігон Екологія» на 

укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної техніки»» 

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

Куничак, Тарас Боднарук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної 

бази військової частини А4267 на період 2021-2023 роки"» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

39. 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"» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

Земельні питання 

 

40.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Майданського 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

41.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИСТУПИЛИ: Cергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 



42.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 43.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 44.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 45.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 

22.04.2021р. № 639-12/2021 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 46.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 47.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 48.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 49.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

50.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 



51.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатська, біля буд 

№40д 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

52.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

53.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

54.15 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 

біля будинку №3 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

55.16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

56.17 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

57.18 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

58.19 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

59.20 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 



60.21 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

61.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

62.23 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

63.24 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

64.25 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

65.26 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

66.27 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

67.28 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії зі змінами без 

п.4. 

Погоджено. 

 

68.29 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 21 сесії. 

Погоджено. 



69.30 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

70.31 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

71.32 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

72.33 СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

73.34 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

74.35 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана 

Новодворського 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

75.36 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вулиці Ф. Горбаша 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

76.37 СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

77.38 СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Василя Стефаника, б/н 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

78.39 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 



79.40 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

80.41 СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

81.42 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

82.43 СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

83.44 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

84.45 СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 211 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

85.46 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

86.47 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

87.48 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 



88.49 СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди землі 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

89.50 СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

90.51 СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

91.52 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

92.53 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

93.54 СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

94.55 СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди землі 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

95.56 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

96.57 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

97.58 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 



98.59 СЛУХАЛИ: Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 43-а 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

99.60 СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

100.61 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

101.62 СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель в селі 

Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

102.63 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 

38 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

103.64 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 

16 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

104.65 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

105.66 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Мирослава 

Харкевича, 2 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

106.67 СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 



107.68 СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

108.69 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

109.70 СЛУХАЛИ: Про розроблення проекту землеустрою щодо 

організації і встановлення меж території земель водного фонду та 

водоохоронних зон 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

110.71 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

111.72 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

112.73 СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

113.74 СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

114.75 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 21 сесії. 

Погоджено. 

 

115.76 СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 



116.77 СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

117.78 СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 42А 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

118.79 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 21 сесії. 

Погоджено. 

 

119.80 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель 

сільськогосподарського призначення 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 21 сесії. 

Погоджено. 

 

120.81 СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про землекористування на вулиці Михайла Коцюбинського» 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


