
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

20 липня 2021 р.                                                                                         18:00 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Віктор Будзінський, Віктор Фітьо, Євгеній 

Заграновський, Іван Данилишин, Олег Романюк, Олег Дячук, Сергій Коцюр, 

Леся Бєлявська, Галина Беля, Мирослав Михайлюк, Володимир Григорук. 

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  

17 сесії засідання Коломийської міської ради 

 

Порядок денний 

 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

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

України Дмитра Разумкова 

2.  Про план роботи міської ради на друге півріччя 2021 року 

3.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

4.  Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-ше 

півріччя 2021 року (0953000000) код бюджету 

5.  Про уточнення бюджету Коломийської міської  територіальної громади на 2021 

рік (09530000000) код бюджету 

6.  Про затвердження міської цільової програми «Розроблення та оновлення 

містобудівної документації Коломийської територіальної громади на 2022 – 2026 

роки» 

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

Білейчука, 22 села Воскресинці, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

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 17.12.2020 р. №27-

3/2020 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2021 рік» 



9.  Про затвердження порядку сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, 

проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді 

10.  Про затвердження Примірного договору оренди майна комунальної власності 

Коломийської міської ради 

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

Коломия на одну особу за другий квартал 2021 року 

12.  Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може 

бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

13.  Про передачу в оренду управлінню культури міської ради комунального майна 

без проведення аукціону 

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

Петлюри 85, м. Коломия (площею 73,5 кв.м.) 

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

Петлюри 85, м. Коломия (площею 82,4 кв.м.) 

16.  Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством 

«Укрпошта» за адресою вул. Чорновола, 49, м. Коломия 

17.  Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством 

«Укрпошта» за адресою вул. Січових Стрільців, 39, м. Коломия 

18.  Про продовження чинного договору оренди з акціонерним товариством 

«Укрпошта» за адресою вул. Богуна, 34, м. Коломия 

19.  Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2022 - 2025 

роки 

20.  Про утворення Комунального закладу «Малий груповий будинок» Коломийської 

міської ради 

21.  Про затвердження структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради 

22.  Про затвердження штатного розпису комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

23.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

24.  Д.1. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 

25.  Д.2. Про оголошення конкурсу на посаду директора комунальної установи 

“Інклюзивно-ресурсний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області” 

26.  Д.3. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Василя Атаманюка (ринок «Торговиця») в місті Коломия» 

27.  Д.4. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

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

2610600000:18:001:0207) в місті Коломия» 

28.  Д.5. Про передачу нежитлового приміщення на бульварі Лесі Українки, 37 в м. 

Коломия 

29.  Д.6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

30.  Д.7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали) 

31.  Д.8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали) 

32.  Д.9. Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на 2022-2025 роки» 

33.  Д.10. Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 

2022-2025 роки» 

34.  Д.11. Про затвердження Програми «Поховання померлих одиноких громадян, 

осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися 



рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2025 роки» 

35.  Д.12. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1896-25/2017 

«Про затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та розвитку  

м. Коломиї на 2017-2021 роки» 

36.  Д.13. Про створення Коломийської Публічної бібліотеки 

37.  Д.14. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. №701-14/2021 

«Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки по програмі 

«Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»» 

38.  Д.15. 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 

39.  Д.16. Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській міській  територіальній громаді на 2022-2024 

роки» 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

42.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки   

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

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 

земельної ділянки 

50.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Карпатська 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 



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

житлового будинку, господарських будівель та споруд в селі Воскресинці 

60.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

65.  Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок   

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського, 5-А 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

72.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

73.  Про надання земельних ділянок у власність 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

77.  Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

78.  Про землекористування на вулиці Валова 

79.  Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 

земельних торгах 

80.  Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільсько-господарського 

призначення 

81.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

82.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки 

83.  Про поділ земельної ділянки на площі Привокзальній, 15 

84.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 29-а 

85.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

86.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 210 

87.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 37 

88.  Про надання в оренду земельних ділянок 

89.  Про зміну землекористування на вулиці Івана Новодворського, 15-а 



90.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

91.  Про землекористування на вулиці Курінного Скуби, 18 

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

приводу суміжного землекористування 

93.  Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, б/н 

94.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 7 

95.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

96.  Про зміну землекористування на вулиці Кирила Трильовського, 7 

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 

98.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

99.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

100.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

101.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

102.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 30 

103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 15Б 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства 

105.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Театральній, 25-а 

106.  Про поділ земельної ділянки 

107.  Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

108.  Про землекористування на вулиці Театральна, 20 

109.  Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ВЕРХОВИНА 44” 

110.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

111.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

112.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

114.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

115.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель та споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

120.  Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ПАЛІЯ-26” 

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

житлового будинку, господарських будівель та споруд 



122.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

123.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Товмачик 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 

Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії та розглянути 

його першим у порядку денному. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на друге півріччя 2021 року 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за І-ше півріччя 2021 року (0953000000) код бюджету 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми «Розроблення 

та оновлення містобудівної документації Коломийської територіальної громади 

на 2022 – 2026 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено.  

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Білейчука, 22 села Воскресинці, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 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 



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

проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку сприяння та підтримки 

реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській 

територіальній громаді 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Примірного договору оренди майна 

комунальної власності Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості 

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

року 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

12. 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 17 сесії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду управлінню культури міської ради 

комунального майна без проведення аукціону 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Петлюри 85, м. Коломия (площею 73,5 кв.м.) 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

комунального майна по вул. Петлюри 85, м. Коломия (площею 82,4 кв.м.) 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про продовження чинного договору оренди з 

акціонерним товариством «Укрпошта» за адресою вул. Чорновола, 49, м. 

Коломия 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 



17. СЛУХАЛИ: Про продовження чинного договору оренди з 

акціонерним товариством «Укрпошта» за адресою вул. Січових Стрільців, 39, 

м. Коломия 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про продовження чинного договору оренди з 

акціонерним товариством «Укрпошта» за адресою вул. Богуна, 34, м. Коломия 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії зі змінами. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення виконання 

рішень суду на 2022 - 2025 роки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про утворення Комунального закладу «Малий груповий 

будинок» Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

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

виконавчих органів» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

 



25. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про оголошення конкурсу на посаду директора комунальної установи 

“Інклюзивно-ресурсний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 

області”» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Василя Атаманюка (ринок «Торговиця») в місті 

Коломия»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

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

2610600000:18:001:0207) в місті Коломия»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу нежитлового приміщення на бульварі Лесі Українки, 37 в м. 

Коломия» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали)» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей (паливно-мастильні 

матеріали)» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на 2022-2025 роки»» 

 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 

2022-2025 роки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Програми «Поховання померлих одиноких громадян, осіб 

без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися 

рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2025 роки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1896-25/2017 

«Про затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та розвитку  

м. Коломиї на 2017-2021 роки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про створення Коломийської Публічної бібліотеки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. №701-14/2021 

«Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки по 

програмі «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»»» 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Андрій Куничак, Володимир Григорук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

38. 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» 

ДОПОВІДАЧ: Віталій Гурник, генеральний директор КНП «Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними 



захворюваннями в Коломийській міській  територіальній громаді на 2022-2024 

роки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

Земельні питання 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

 41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

 42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

 43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

 44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Леся Белявська 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

 45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

 46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Сергій Коцюр, Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 



 47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

50. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатська 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в селі Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

  



65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок   

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Федора 

Достоєвського, 5-А 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Леся Белявська, Галина Беля   

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Мирослав Михайлюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

73. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність   

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 



74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Володимир Григорук, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

78. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Валова 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

79. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 

земельних торгах 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

80. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільсько-господарського призначення 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Коцюр, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

 



82. СЛУХАЛИ: Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

83. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на площі Привокзальній, 15 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Сергій Проскурняк, Володимир Григорук 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

84. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 29-а 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

85. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

86. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 210 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

87. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 37 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

88. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

89. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Новодворського, 15-а 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

90. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 21 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

91. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Курінного Скуби, 18 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

92. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 



93. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 

б/н 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

94. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана 

Хмельницького, 7 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

95. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

96. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Кирила 

Трильовського, 7 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Іван Данилишин, Леся Белявська, Мирослав Михайлюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Богдан Мондрик, Олег Дячук 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

99. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

100. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

101. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 



102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 30 

Виступили: Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

103. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 

15Б 

Виступили: Сергій Коцюр, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

104. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та для ведення особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

105. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Театральній, 25-а 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

106. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 

Виступили: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр, Олег Романюк, Віктор 

Фітьо, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

107. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель частини 

забудованого кварталу 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

108. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Театральна, 20 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

109. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ВЕРХОВИНА 44” 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

110. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 



111. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

112. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

113. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

114. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

115. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

116. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

117. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

118. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

119. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 



120. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ПАЛІЯ-26” 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

121. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Мирослав Михайлюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

122. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

123. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 
 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


