
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

27 серпня 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, Тарас Михалушко, Іван 

Данилишин, Олег Романюк, Сергій Коцюр, Мирослава Воротняк, Мирослав 

Михайлюк, Роман Маліновський, Сергій Федчук, Микола Бакай, Ігор Костюк 

Запрошені: заступник міського голови Володимир Мельничук, заступник 

міського голови Сергій Проскурняк, начальник відділу земельних відносин 

міської ради Богдан Мондрик, в.о. начальника відділу з питань майна 

комунальної власності міської ради Галина Джоголик 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

18 сесії засідання Коломийської міської ради 

 

Порядок денний 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. 1 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 р. №419-11/2021 

«Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» та затвердження складу комісії з попереднього розгляду кандидатур 

на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» у новій редакції» 

2.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2011 р. № 157-3/2011 «Про 

затвердження Положення про помічника-консультанта депутата міської ради та 

опису посвідчення» 

3.  Про участь в дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 

4.  Про участь в дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 

5.  Про участь в дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 

6.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території в межах вулиць Митрополита Андрея Шептицького, Михайла 

Лермонтова, Ірини Вільде, Замкова в місті Коломия» 

7.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по 

вул. Молодіжна (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623287201:01:007:0123), села Товмачик Коломийської територіальної громади, 



Коломийського району, Івано-Франківської області» 

8.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території з 

внесенням змін в генеральний план в c. Іванівці по вул. Шевченка (в межах 

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

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

9.  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» 

10.  Про розроблення комплексного плану просторового розвитку територій 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району,                                

Івано-Франківської області 

11.  Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку 

12.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 

урочищі «Левади», квартал 16, села Воскресинці, Коломийської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

13.  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» 

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

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

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

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

16.  Про прийняття в комунальну власність Коломийської територіальної громади 

нерухомого майна (готель) по вул. Стуса, 32 у м. Коломия 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 р.                             

№4170-55/2019 «Про уповноваження відділу з питань майна комунальної 

власності здійснювати приватизацію житлового фонду» 

18.  Про затвердження Порядку придбання в комунальну власність Коломийської 

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

проживання внутрішньо переміщених осіб 

19.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2021 р.                               

№799-16/2021«Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської 

ради приватизованих нежитлових та житлових приміщень» 

20.  Про розірвання договору оренди комунального майна Коломийської міської 

ради від 01.12.2016 р. № 489 

21.  Про утворення конкурсної комісії для проведення заходів пов’язаних з 

придбанням у комунальну власність Коломийської територіальної громади 

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

переміщеним особам 

22.  Про затвердження Порядку складання додаткових списків громадян, які мають 

право на одержання приватизаційних паперів у Коломийській територіальній 

громаді 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 №4159-55/2019 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2019р. №4084-54/2019 «Про 

передачу на баланс Коломийської міської ради матеріальних цінностей та 

заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності» 

24.  Про створення комунальної установи «Централізована бухгалтерія бюджетних 

установ Коломийської територіальної громади» та затвердження її Статуту 

25.  Про 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» 

26.  Про виконання програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Коломийської територіальної громади за І півріччя 2021 року 



27.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

28.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

29.  Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні 

цінності (обладнання, меблі, вивіски) 

30.  Про затвердження Правил благоустрою Коломийської територіальної громади 

31.  Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради (у новій редакції) 

32.  Про затвердження Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне 

таксі» на 2022-2024 роки» 

33.  Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівника 

(директора) комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції 

34.  Про створення комунального закладу «Коломийська міська публічна 

бібліотека» 

35.  Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської 

ради у новій редакції 

36.  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» 

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

та їх соціального захисту на 2020 – 2024 роки» 

38.  Про затвердження Програми «Підтримка військовослужбовців військової 

служби за контрактом на 2022-2025 роки» 

39.  Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника 

Корницького ліцею Коломийської міської ради 

40.  Про створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Коломия» 

та затвердження його статуту 

41.  Про погодження річного плану виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії КП „Коломиятеплосервіс” на плановий період з 01 жовтня 2021 

року по 30 вересня 2022 року 

42.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” на 2022 рік 

43.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Зеленосвіт» 

на 2022 рік 

44.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

“Коломийська міська ритуальна служба” на 2022 рік 

45.  Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного 

рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

46.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради на 2021 рік 

47.  Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради на 2022 рік 

48.  Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради 

49.  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 2 квартал 2021 року 

50.  Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 



міської ради 

51.  Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 

52.  Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» на 2022 рік 

53.  Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік», затвердженої рішенням 

міської ради від 22.02.2021 р. №335-9/2021 

54.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Коломияводоканал» на 2021 рік 

55.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Коломияводоканал» на 2022 рік 

56.  Про передачу книг «Коломия, 30 років у Незалежній Україні» автору 

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

59.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

60.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

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 

64.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

66.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

67.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

69.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

70.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців 

73.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 



76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри 

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Товмачик 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в селі Кубаївка 

82.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в селі Саджавка 

84.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Раківчик 

85.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Шепарівці 

86.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в селі Воскресинці 

87.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

89.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

92.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в селі Шепарівці 

93.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Арсенича, 17 

94.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

95.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

96.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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 на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 300а 

101.  Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

102.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства 



103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в місті Коломиї на вулиці Івана Франка, 209 

104.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Іванівці 

105.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Іванівці 

106.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

107.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Воскресинці 

108.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

109.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

110.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

111.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

112.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

113.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

114.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

115.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

116.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

117.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

118.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

119.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

121.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

122.  Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Волощук М.І. 

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

багатоквартирного житлового будинку 

124.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на бульварі Лесі Українки 

125.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

126.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

127.  Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 66-а 

128.  Про зміну землекористування 

129.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

130.  Про поділ земельних ділянок на вулиці Василя Симоненка, 1 

131.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 34/53 



132.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

133.  Про зміну землекористування 

134.  Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

135.  Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 17/2 

136.  Про землекористування на вулиці Дениса Січинського, 15 

137.  Про землекористування 

138.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

139.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

140.  Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки 

141.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

142.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

143.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

144.  Про проведення інвентаризації земель 

145.  Про проведення інвентаризації земель 

146.  Про проведення інвентаризації земель 

147.  Про проведення інвентаризації земель 

148.  Про проведення інвентаризації земель 

149.  Про проведення інвентаризації земель 

150.  Про проведення інвентаризації земель 

151.  Про проведення інвентаризації земель 

152.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

153.  Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

154.  Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

155.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель на вулиці Тараса Шевченка 

156.  Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільсько-господарського 

призначення 

157.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

158.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення для 

надання їх в оренду 

159.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення 

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

приводу суміжного землекористування 

161.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

162.  Про надання в оренду земельних ділянок 

163.  Про надання в оренду земельної ділянки в селі Саджавка 

164.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

165.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

166.  Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 



167.  Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 18-А 

168.  Про поновлення договору оренди землі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля 

будинку № 268 

169.  Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 

170.  Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території земель водного фонду та водоохоронних зон 

171.  Про проведення інвентаризації земель 

172.  Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

173.  Про поділ земельної ділянки в місті Коломия на вулиці Василя Симоненка 2 

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

призначення 

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

Нижанковичі (біля АЗС «Арко») 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 

р. №419-11/2021 «Про затвердження Положення про звання «Почесний 

громадянин міста Коломиї» та затвердження складу комісії з попереднього 

розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Ігор Костюк, Сергій Коцюр, Сергій Федчук, 

Андрій Куничак, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2011 

р. № 157-3/2011 «Про затвердження Положення про помічника-консультанта 

депутата міської ради та опису посвідчення» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про участь в дванадцятому обласному конкурсі проєктів 

та програм розвитку місцевого самоврядування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про участь в дванадцятому обласному конкурсі проєктів 

та програм розвитку місцевого самоврядування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про участь в дванадцятому обласному конкурсі проєктів 

та програм розвитку місцевого самоврядування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії 

Погоджено. 

 



6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території в межах вулиць Митрополита Андрея 

Шептицького, Михайла Лермонтова, Ірини Вільде, Замкова в місті Коломия» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Сергій Проскурняк, Сергій Федчук, Андрій 

Куничак, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії зі змінами. 

Погоджено.  

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

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

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

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території з внесенням змін в генеральний план в c. Іванівці по вул. 

Шевченка (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623282500:03:002:0097) Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

9. 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 Коцюр, Олег Романюк, Сергій Федчук, Андрій Куничак, 

Богдан Станіславський, Тарас Михалушко 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про розроблення комплексного плану просторового 

розвитку територій Коломийської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 

«Детальний план території в урочищі «Левади», квартал 16, села Воскресинці, 

Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 



Погоджено. 

 

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

22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про Перелік майна, яке належить до комунальної 

власності Коломийської територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

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

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про проведення електронного аукціону оренди 

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

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність Коломийської 

територіальної громади нерухомого майна (готель) по вул. Стуса, 32 у м. 

Коломия 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 

р. №4170-55/2019 «Про уповноваження відділу з питань майна комунальної 

власності здійснювати приватизацію житлового фонду» 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик, Мирослав Михайлюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку придбання в комунальну 

власність Коломийської територіальної громади об’єктів нерухомого майна 

(житла) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2021 

р. №799-16/2021«Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської 

ради приватизованих нежитлових та житлових приміщень» 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 



20. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна 

Коломийської міської ради від 01.12.2016 р. № 489 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про утворення конкурсної комісії для проведення заходів 

пов’язаних з придбанням у комунальну власність Коломийської територіальної 

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

внутрішньо переміщеним особам 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку складання додаткових списків 

громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів у 

Коломийській територіальній громаді 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 

№4159-55/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2019р. 

№4084-54/2019 «Про передачу на баланс Коломийської міської ради 

матеріальних цінностей та заборгованостей з орендної плати майна комунальної 

власності» 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про створення комунальної установи «Централізована 

бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної громади» та 

затвердження її Статуту 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Володимир 

Мельничук, Мирослав Михайлюк, Сергій Федчук, Андрій Божик, Віктор Фітьо 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 

25. СЛУХАЛИ: Про 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» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Федчук, Олег Романюк, Ігор Костюк, 

Віктор Фітьо, Тарас Михалушко 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 



26. СЛУХАЛИ: Про виконання програми соціально - економічного та 

культурного розвитку Коломийської територіальної громади за І півріччя 2021 

року 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ВИСТУПИЛИ: Роман Маліновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти 

на баланс матеріальні цінності (обладнання, меблі, вивіски) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил благоустрою Коломийської 

територіальної громади 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

комунального господарства Коломийської міської ради (у новій редакції) 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Микола Бакай 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Надання послуги з 

перевезення людей «соціальне таксі» на 2022-2024 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про проведення конкурсу 

на посаду керівника (директора) комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу «Коломийська 

міська публічна бібліотека» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Володимир 

Мельничук, Мирослава Воротняк, Віктор Фітьо 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Коломийської міської ради у новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

36. СЛУХАЛИ: 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» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Реалізація державної 

політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2020 – 2024 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Підтримка 

військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

керівника Корницького ліцею Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Коломия» та затвердження його статуту 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак, Віктор Фітьо 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 41. СЛУХАЛИ: Про погодження річного плану виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії КП „Коломиятеплосервіс” на 

плановий період з 01 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Мирослав Михайлюк, Андрій Куничак, 

Віктор Фітьо, Сергій Федчук, Сергій Коцюр, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 42. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства „Коломиятеплосервіс” на 2022 рік 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 43. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Зеленосвіт» на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 44. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства “Коломийська міська ритуальна служба” на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 45. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу 

медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 

2022-2024 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Микола Бакай, Ігор Костюк, Сергій Федчук  

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 46. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2021 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

48. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна 

районна лікарня» Коломийської міської ради за 2 квартал 2021 року 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та чисельності 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з 

інфекційними захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік», затвердженої 

рішенням міської ради від 22.02.2021 р. №335-9/2021 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

54. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Коломияводоканал» на 2021 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 17 сесії. 

Погоджено. 

 

55. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Коломияводоканал» на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

56. СЛУХАЛИ: Про передачу книг «Коломия, 30 років у Незалежній 

Україні» автору 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

57. СЛУХАЛИ: 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 18 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

58. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

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

бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Ігор Костюк 

 



59. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Ігор Костюк 

 

60. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Полігон 

Екологія» на 2021 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Віктор Фітьо, Ігор Костюк 

 

61. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Полігон 

Екологія» на 2022 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Віктор Фітьо, Ігор Костюк 

 

Земельні питання 

 

62. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

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

особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

  

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 



67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок   

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок   

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Федчук, Богдан Станіславський, 

Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок   

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Федчук, Богдан Станіславський, Віктор 

Фітьо, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 



Погоджено. 

 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

84. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

85. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селі Кубаївка 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

86. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селі Саджавка 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

88. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Раківчик 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Шепарівці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

90. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селі Воскресинці 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Коцюр, Богдан Станіславський, Олег 

Романюк, Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

91. 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 18 сесії. 

Погоджено. 

 

92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Микола Бакай, Мирослав Михайлюк, Андрій 

Божик, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

93. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

96. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селі Шепарівці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Арсенича, 

17 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

99. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Андрій Божик, Сергій Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

100. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Божик, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

103. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 300а 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

105. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

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

особистого селянського господарства 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

107. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Коломиї на вулиці Івана 

Франка, 209 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

108. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Іванівці 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Божик, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

109. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Іванівці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

110. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

111. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

112. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

113. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

114. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 



115. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

116. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

117. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

118. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Федчук, Богдан Станіславський, 

Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

119. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

120. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

121. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Федчук, Богдан Станіславський, 

Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

122. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 



 

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

особистого селянського господарства 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

124. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

125. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

126. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), Волощук М.І. 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

127. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

128. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

129. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

130. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 



Погоджено. 

 

131. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 66-а 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

132. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

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

суборенду 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

134. СЛУХАЛИ: Про поділ земельних ділянок на вулиці Василя 

Симоненка, 1 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

135. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 

34/53 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

136. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

137. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

138. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

139. СЛУХАЛИ: Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 17/2 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

140. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Дениса Січинського, 

15 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 



 

141. СЛУХАЛИ: Про землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

142. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

143. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

144. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зміну цільового призначення 

земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

145. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

146. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

147. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

148. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

149. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

150. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

151. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

152. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

153. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

154. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

155. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

156. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

157. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель частини 

забудованого кварталу 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

158. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель частини 

забудованого кварталу 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

159. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель на вулиці Тараса Шевченка 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

160. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільсько-господарського призначення 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду  порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

161. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

162. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель 

сільськогосподарського призначення для надання їх в оренду 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Куничак, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

163. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель 

сільськогосподарського призначення 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Куничак, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

164. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

165. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

166. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

167. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

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

суборенду 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

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

суборенду 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

170. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

171. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 18-А 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

172. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі на вулиці 

Гетьмана Івана Мазепи, біля будинку № 268 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

173. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Проскурняк, Андрій Божик, Сергій 

Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії та розглянути 

його після загальних питань. 

Погоджено. 

 

174. СЛУХАЛИ: Про розроблення проекту землеустрою щодо організації 

і встановлення меж території земель водного фонду та водоохоронних зон 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

175. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

176. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан  Станіславський, Андрій Божик, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

177. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в місті Коломия на вулиці 

Василя Симоненка 2 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Проскурняк, Віктор Фітьо 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

178. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

179. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в місті Коломия по об’їзній 

дорозі Стрий-Нижанковичі (біля АЗС «Арко») 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Проскурняк,  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії та розглянути 

його після загальних питань. 

Погоджено. 

 

180. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

181. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про проведення інвентаризації земель» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 18 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


