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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

12 сесії засідання Коломийської міської ради 

 

Загальні питання 
1. 1 Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-й 

квартал 2021 року (0953000000) код бюджету 

2.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Молодіжна (в межах земельної ділянки з кадастровим 

номером 2623287201:01:007:0123), села Товмачик Коломийської 

територіальної громади» 

3.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

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

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

територіальної громади» 

4.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території з внесенням змін в генеральний план по вул. Шевченка (біля 

земельної ділянки з кадастровим номером 2623282500:03:002:0097), села 

Іванівці Коломийської територіальної громади» 

5.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою 

зонування території с.Саджавка та присілка Кубаївка Коломийської 



територіальної громади» 

6.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по 

вул. Івана Франка с. Грушів Коломийської територіальної громади» 

7.  Про внесення доповнень 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» 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021 р. №342-9/2021 «Про 

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 17.12.2020р. №27-

3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік» 

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

затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік» 

10.  Про затвердження Порядку відрахування до бюджету Коломийської 

територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств 

11.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали) 

12.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали, виконані будівельні роботи) 

13.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали 

14.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали) 

15.  Про надання згоди Коломийській міській раді на списання основних засобів 

16.  Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які надаються Єдиним 

центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

17.  Про збільшення граничної чисельності працівників Єдиного центру надання 

реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

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

місті Коломия на одну особу за перший квартал 2021 року 

19.  Про визначення переліку об’єктів на яких засуджені відбуватимуть 

громадські роботи та видів цих робіт на 2021 рік 

20.  Про надання згоди комунальному підприємству «Коломийський центральний 

продовольчий ринок» на списання основних засобів 

21.  Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 

«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на списання комплексу рентгенодіагностичного 

«Рентген 40» 

22.  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР за 2020 рік 

23.  Про затвердження фінансового плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 

2021 рік у новій редакції 

24.  Про затвердження символіки села Корнич Коломийської територіальної 

громади та Положення про неї 

25.  Про затвердження символіки села Королівка Коломийської територіальної 

громади та Положення про неї 

26.  Про затвердження символіки села Раківчик Коломийської територіальної 

громади та Положення про неї 

27.  Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження 

28.  Про затвердження Положення про відділ з питань закупівель та економічного 

аналізу міської ради 

29.  Про затвердження Положення про відділ комунікації та інформаційних 



технологій міської ради 

30.  Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності 

міської ради 

31.  Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 

власності Коломийської міської ради 

32.  Про передачу в оренду відділу молоді та спорту міської ради комунального 

майна без проведення аукціону 

33.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Театральна 17, м. Коломия 

34.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Чорновола 3/3, м. Коломия 

35.  Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди 

може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим 

орендарем 

36.  Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди 

може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим 

орендарем 

37.  Про розірвання договору оренди комунального майна Коломийської міської 

ради від 21.09.2020 р. № 510 

38.  Про проведення електронного аукціону оренди комунального майна по вул. 

Шевченка 40а, с. Воскресинці 

39.  Д.1. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік та викладення його в 

новій редакції 

40.  Д.2. Про порядок розподілу орендної плати за користування комунальним 

майном 

41.  Д.3. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” у новій редакції 

42.  Д.4. Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської 

ради у новій редакції 

43.  Д.5. Про затвердження проекту договору про співробітництво територіальних 

громад 

44.  Д.6. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №31-3/2020 

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

роки” 

45.  Д.7. 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» 

46.  Д.8. Про затвердження акту приймання-передачі нежитлової будівлі, по вул. 

Театральна, 21а м. Коломия 

47.  Д.9. Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м. Коломиї 

48.  Д.10. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс 

матеріальні цінності (обладнання) 

49.  Д.11. Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021 рік по програмі 

«Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки» 

50.  Д.12. Про внесення змін до рішення міської  ради від 17.12.2020 року №37-

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

2021-2025 роки» 

51.  Д.13. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 125-

4/2020 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2021 

рік» (09530000000) код бюджету 



Земельні питання 

52.  Д.1. Про затвердження проекту землеустрою 

53.  Д.2. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

54.  Д.3. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

55.  Д.4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

56.  Д.5. Про зміну землекористувань 

57.  Д.6. Про надання дозволів на викуп земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

58.  Д.7. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування 

59.  Д.8. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

60.  Д.9. Про зміну землекористування на вулиці Олександра Русина, 2А 

61.  Д.10. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в селі Королівка 

62.  Д.11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Іванівці 

63.  Д.12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

64.  Д.13. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

65.  Д.14. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

66.  Д.15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Товмачик 

67.  Д.16. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

68.  Д.17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

69.  Д.18. Про надання земельних ділянок у власність 

70.  Д.19. Про землекористування на вулиці Театральна, 25-а 

71.  Д.20. Про поділ земельної ділянки 

72.  Д.21. Про зміну землекористувань 

73.  Д.22. Про зміну землекористування 

74.  Д.23. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

75.  Д.24. Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

76.  Д.25. Про землекористування на вулиці Гетьманській, 9 

77.  Д.26. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

78.  Д.27. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва 

79.  Д.28. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

80.  Д.29. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

81.  Д.30. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

82.  Д.31. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



83.  Д.32. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

84.  Д.33. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

85.  Д.34. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

86.  Д.35. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

87.  Д.36. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

88.  Д.37. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

89.  Д.38. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

90.  Д.39. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

91.  Д.40. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

92.  Д.41. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

93.  Д.42. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

94.  Д.43. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства в селі Саджавка 

95.  Д.44. Про надання земельних  ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі 

Саджавка 

96.  Д.45. Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12-Е/1 

97.  Д.46. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 288 

98.  Д.47. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

99.  Д.48. Про зміну землекористувань 

100.  Д.49. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

101.  Д.50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

102.  Д.51. Про надання в оренду земельної ділянки 

103.  Д.52. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

104.  Д.53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

105.  Д.54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

106.  Д.55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

107.  Д.56. Про зміну землекористування 

108.  Д.57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

109.  Д.58. Про списання меліоративних фондів і переведення осушуваних земель в 

немеліоровані угіддя 

110.  Д.59. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 11 

111.  Д.60. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку 

112.  Д.61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

113.  Д.62. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

114.  Д.63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Шепарівці 

115.  Д.64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Шепарівці 

116.  Д.65. Про зміну землекористування 

117.  Д.66. Про землекористування на вулиці Театральна, 50 

118.  Д.67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 42А  

119.  Д.68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 1 

120.  Д.69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

121.  Д.70. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва 

122.  Д.71. Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

123.  Д.72. Про визнання такими, що втратили чинність окремих пунктів 

Положення про оренду земельних ділянок у м. Коломия та порядку 

розрахунку орендної плати за земельні ділянки 

124.  Д.73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Товмачик  

125.  Д.74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

126.  Д.75. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

127.  Д.76. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

128.  Д.77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за І-й квартал 2021 року (0953000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський, Богдан Станіславський, Олег Романюк, 

Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Молодіжна (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623287201:01:007:0123), села Товмачик 

Коломийської територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Українська (біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 2624086001:02:002:0125), села Саджавка 

Коломийської територіальної громади» 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план 

по вул. Шевченка (біля земельної ділянки з кадастровим номером 

2623282500:03:002:0097), села Іванівці Коломийської територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні 

із схемою зонування території с.Саджавка та присілка Кубаївка Коломийської 

територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Івана Франка с. Грушів Коломийської територіальної 

громади» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 7. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень 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: Сергій Федчук, Сергій Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021 

р. №342-9/2021 «Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 

17.12.2020р. №27-3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Олег Токарчук, Ольга Дуляба, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 

р. №27-3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Дуляба 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 



 10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відрахування до бюджету 

Коломийської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств  

ВИСТУПИЛИ: Ольга Дуляба 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 11. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 12. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 13. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 15. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді на 

списання основних засобів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які 

надаються Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг 

міста Коломиї  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 17. СЛУХАЛИ: Про збільшення граничної чисельності працівників 

Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 18. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості 

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

року  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 19. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку об’єктів на яких засуджені 

відбуватимуть громадські роботи та видів цих робіт на 2021 рік  

 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 20. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Коломийський центральний продовольчий ринок» на списання основних 

засобів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» на списання комплексу рентгенодіагностичного 

«Рентген 40» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 22. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР за 2020 рік  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 23. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КНП 

«КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР на 2021 рік у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 24. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Корнич Коломийської 

територіальної громади та Положення про неї 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 25. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Королівка 

Коломийської територіальної громади та Положення про неї 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 26. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Раківчик Коломийської 

територіальної громади та Положення про неї 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комплексну систему 

відеоспостереження 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Роман Маліновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 



 28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань 

закупівель та економічного аналізу міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, запропонував виключити з Положення п.2.1.8. 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань майна 

комунальної власності Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

32. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду відділу молоді та спорту міської 

ради комунального майна без проведення аукціону 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

33. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Театральна 17, м. Коломия 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 34. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Чорновола 3/3, м. Коломия 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 35. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний 

договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 

новим орендарем 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 36. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний 

договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 

новим орендарем 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії зі змінами. 

Погоджено. 



 

 37. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна 

Коломийської міської ради від 21.09.2020 р. № 510 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 38. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Шевченка 40а, с. Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 39. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік та викладення його в 

новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 40. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про порядок розподілу орендної плати за користування комунальним майном» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 41. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” 

у новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 42. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської 

ради у новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 43. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження проекту договору про співробітництво територіальних 

громад» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 
 

 44. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020р. №31-3/2020 “Про 

затвердження програми “Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки”» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 



 45. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 46. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження акту приймання-передачі нежитлової будівлі, по вул. 

Театральна, 21а м. Коломия» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення м. Коломиї» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

 48. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні 

цінності (обладнання)» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

49. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021 рік по програмі 

«Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»» 

ВИРІШИЛИ: не вносити проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

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

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

роки»» 

ВИРІШИЛИ: не вносити проект рішення до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

 

51. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 125-4/2020 

«Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік» 

(09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський повідомив, що 

розпорядженням міського голови від 12.04.2021 року №148-р зупинено дію 

рішення Коломийської міської ради від 08.04.2021 року № 469-11/2021 та для 

подолання вето та прийняття рішення міської ради необхідно волевиявлення 

2/3 депутатів від загального складу ради. 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський 



Земельні питання 

СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного 77 додаткових земельних 

питань: 
Д.1. Про затвердження проекту землеустрою 

Д.2. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

Д.3. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

Д.4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Д.5. Про зміну землекористувань 

Д.6. Про надання дозволів на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення 

Д.7. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

Д.8. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

Д.9. Про зміну землекористування на вулиці Олександра Русина, 2А 

Д.10. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Королівка 

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

земельної ділянки в селі Іванівці 

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

земельної ділянки в селі Саджавка 

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

земельної ділянки в селі Саджавка 

Д.14. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Д.15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

селі Товмачик 

Д.16. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Д.17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

Д.18. Про надання земельних ділянок у власність 

Д.19. Про землекористування на вулиці Театральна, 25-а 

Д.20. Про поділ земельної ділянки 

Д.21. Про зміну землекористувань 

Д.22. Про зміну землекористування 

Д.23. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

Д.24. Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

Д.25. Про землекористування на вулиці Гетьманській, 9 

Д.26. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

Д.27. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

Д.28. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Д.29. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Д.30. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Д.31. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 



Д.32. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

Д.33. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

Д.34. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

Д.35. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

Д.36. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

Д.37. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд 

Д.38. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Д.39. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Д.40. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Д.41. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Д.42. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

Д.43. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Саджавка 

Д.44. Про надання земельних  ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

Д.45. Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12-Е/1 

Д.46. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 288 

Д.47. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

Д.48. Про зміну землекористувань 

Д.49. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

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

земельної ділянки 

Д.51. Про надання в оренду земельної ділянки 

Д.52. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

Д.53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Д.54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

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

земельної ділянки 

Д.56. Про зміну землекористування 

Д.57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель 

Д.58. Про списання меліоративних фондів і переведення осушуваних земель в 

немеліоровані угіддя 

Д.59. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 11 

Д.60. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

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

земельної ділянки 

Д.62. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

земельної ділянки в селі Шепарівці 

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

земельної ділянки в с. Шепарівці 

Д.65. Про зміну землекористування 

Д.66. Про землекористування на вулиці Театральна, 50 

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

земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 42А  

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

земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 1 

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

земельної ділянки на вулиці Андрія Сахарова, 3 

Д.70. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

Д.71. Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

Д.72. Про визнання такими, що втратили чинність окремих пунктів Положення про 

оренду земельних ділянок у м. Коломия та порядку розрахунку орендної плати за 

земельні ділянки 

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

земельної ділянки в селі Товмачик  

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

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

Д.75. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

Д.76. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

земельної ділянки 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Проскурняк, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проекти рішень до порядку денного 12 сесії. 

Погоджено. 

  

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


