
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

28 грудня 2021 р.                                                                                       10:30 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Віктор Фітьо, Олег Романюк, Сергій Федчук, Галина 

Беля, Сергій Коцюр, Євгеній Заграновський, Тарас Боднарук, Андрій Божик, 

Ігор Костюк 

Запрошені: начальник відділу земельних відносин міської ради Богдан 

Мондрик 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

25 сесії (2 пленарне) засідання Коломийської міської ради та 

продовження розгляду земельних питань 
1 Д.1. Про план роботи міської ради на перше півріччя 2022 року 

2 Д.2. Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, у 2022р. 

3 Д.3. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 

рік (09530000000) код бюджету 

4 Д.4. Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1390-22/2021 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

5 Д.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 122-4/2020 "Про 

громадські ради сіл Коломийської територіальної громади" 

6 Д.6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній установі 

«Коломийська виправна колонія №41» 

7 Д.7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

8 Д.8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському міжрайонному 

відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області 

9 Д.9. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

10 Д.10. Про внесення змін в рішення міської ради від 18.11.2021р. №1382-22/2021 «Про 

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

11 Д.11. Про передачу на баланс матеріальних цінностей Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Валова,59» 

12 Д.12. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А1267 

13 Д.13. Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

14 Д.14. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. №1641-25/2021 

«Про передачу на баланс матеріальних Коломийському об’єднаному міському 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки» 

15 Д.15. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1405-22/2021 



Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

16 Про звернення Коломийської міської ради 

17 Про зміну землекористування в селі Корнич 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про план роботи міської ради на перше півріччя 2022 року» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, у 2022р.» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1390-22/2021 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 122-4/2020 

"Про громадські ради сіл Коломийської територіальної громади"» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей Державній установі 

«Коломийська виправна колонія №41»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському відділу 



поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 

області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському 

міжрайонному відділу Управління Служби безпеки України в Івано-

Франківській області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін в рішення міської ради від 18.11.2021р. №1382-22/2021 

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

редакції»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Валова,59»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А1267» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 

 

 



14. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. №1641-25/2021 

«Про передачу на баланс матеріальних Коломийському об’єднаному міському 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1405-22/2021 

Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути перед земельними питаннями. 

Погоджено. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії (2 пленарне) 

засідання та розглянути першим у порядку денному. 

Погоджено. 

Земельні питання 
 

17. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в селі Корнич 

ВИРІШИЛИ: зняти проект рішення з розгляду порядку денного 25 сесії (2 

пленарне) засідання. 

Погоджено. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду земельного питання №33 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки», земельного питання №50 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», 

земельного питання №53 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки», земельного питання №86 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки», земельного питання №88 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», 

земельного питання №90 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та додаткового земельного 

питання №5 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея» 

ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду даних проектів рішень. 

Погоджено. 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


