
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

29 грудня 2022 р.                                                                                        13:00 год. 
 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Галина Беля, Леся Бєлявська, Микола Бакай, Тарас 

Боднарук, Віктор Будзінський, Євгеній Заграновський, Іван Данилишин, Ігор 

Костюк, Сергій Коцюр, Віталія Лукавська, Олег Романюк, Сергій Федчук 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 2 

пленарного засідання 39 сесії Коломийської міської ради та продовження 

розгляду земельних питань 1 пленарного засідання 39 сесії 

 

Загальні питання 

1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського 

2.  Д.1.Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Коломийської міської ради у 2022 році» 

3.  Д.2. Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради на 2022 рік 

4.  Д.3. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території в селі Корнич по вул. Миколи Лисенка, 2 (в 

межах земельної ділянки 2623282801:02:009:0166) Коломийської 

міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

5.  Д.4. Про затвердження Порядку видачі довідки про склад 

зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб 

6.  Д.5. Про надання дозволу на списання основних засобів 

7.  Д.6. Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

8.  Д.7. Про затвердження Положення про управління соціальної політики 

Коломийської міської ради в новій редакції 

9.  Д.8. Про надання пільг у 2023 році 

10.  Д.9. Про затвердження Програми підтримки добровольчого 

формування Коломийської міської територіальної громади №1 на 



2023-2025 роки 

11.  Д.10. Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та військової частини А0742 

Повітряних Сил Збройних Сил України на 2022-2023 роки» 

12.  Д.11. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

13.  Д.12. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 року 

№ 1047-18/2021 «Про затвердження Програми «Надання послуги з 

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

14.  Д.13. Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради заборгованостей з орендної плати 

майна комунальної власності 

15.  Д.14. Про передачу на баланс Коломийського управління Державної 

казначейської служби  України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

16.  Д.15. Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 

області матеріальних цінностей, витрат на ремонт транспортних 

засобів, виготовлення проектно-кошторисної документації, поточний 

ремонт, технічний нагляд 

17.  Д.16. Про передачу на баланс Коломийського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

матеріальних цінностей 

18.  Д.17. Про передачу на баланс ОСББ «Пекарська 8» матеріальних 

цінностей 

19.  Д.18. Про передачу на баланс Коломийської ДПІ ГУ ДПС в Івано-

Франківській області матеріальних цінностей 

20.  Д.19. Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних 

цінностей, витрат на виготовлення кошторисної документації, 

поточний ремонт, електромонтажні роботи, технічний нагляд, послуги 

з благоустрою 

21.  Д.20. Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних 

цінностей, витрат на виготовлення кошторисної документації, 

поточний ремонт, технічний нагляд, електромонтажні роботи 

22.  Д.21. Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 

окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління 

Сил територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей 

23.  Д.22. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на 

балансобладнання Starlink (Старлінк) у комплекті 

24.  Д.23. Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на 

баланс ноутбук Lenovo V15 G2 ITL, сумки для ноутбука 

25.  Д.24. Про передачу на баланс 5 ДПРЗ УДНС в Івано-Франківській 

області матеріальних цінностей 

26.  Д.25. Про передачу на баланс Коломийського управління Державної 

казначейської служби України в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей 

 



Земельні питання 

27.  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

28.  Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

29.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

30.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

31.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

32.  Про поділ земельної ділянки в місті Коломия на вулиці Володимира 

Гнатюка, 38/2 

33.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

34.  Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

35.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

36.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

37.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в селі Шепарівці 

38.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

39.  Про надання земельних ділянок у власність 

40.  Про надання земельних ділянок у власність 

41.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

42.  Д.1. Про поновлення договору оренди землі 

43.  Д.2. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

44.  Д.3. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

45.  Д.4. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

46.  Д.5. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

47.  Д.6. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

48.  Д.7. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки 

49.  Д.8. Про надання в оренду земельних ділянок 

50.  Д.9. Про землекористування на площі Привокзальна, 14 

51.  Д.10. Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 8 

52.  Д.11. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

53.  Д.12. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

54.  Д.13. Про надання земельних ділянок в оренду 

55.  Д.14. Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 9-а 

56.  Д.15. Про землекористування у селі Воскресинці 

57.  Д.16. Про поновлення договору оренди землі 



 

 

 

58.  Д.17. Про зміну землекористування на вулиці Дмитра Яворницького, 5 

59.  Д.18. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

60.  Д.19. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

61.  Д.20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка 

62.  Д.21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

63.  Д.22. Про надання земельної ділянки в оренду 

64.  Д.23. Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 13 

65.  Д.24. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

66.  Д.25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в 

натурі (на місцевості) 

67.  Д.26. Про поділ земельної ділянки 

68.  Д.27. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

69.  Д.28. Про надання земельної ділянки в оренду 

70.  Д.29. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

71.  Д.30. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

селі Товмачик 

72.  Д.31. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у 

селі Саджавка 

73.  Д.32. Про надання земельних ділянок у власність 

74.  Д.33. Про надання земельної ділянки у власність 

75.  Д.34. Про надання земельної ділянки у власність 

76.  Д.35. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

78.  Д.37. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в селі Іванівці 

79.  Д.38. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

80.  Д.39. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у 

селі Саджавка 

81.  Д.40. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у 

селі Саджавка 



Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської 

міської ради у 2022 році»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на 2022 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території в селі Корнич по вул. Миколи Лисенка, 2 (в межах земельної 

ділянки 2623282801:02:009:0166) Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Порядку видачі довідки про склад зареєстрованих у 

житловому приміщенні /будинку осіб» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: проект рішення не вносити до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на списання основних засобів» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на списання продуктів харчування» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління соціальної політики 

Коломийської міської ради в новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання пільг у 2023 році» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Програми підтримки добровольчого формування 

Коломийської міської територіальної громади №1 на 2023-2025 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до програми «Фінансове забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та військової частини А0742 Повітряних Сил 

Збройних Сил України на 2022-2023 роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 

рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2021 року № 1047-

18/2021 «Про затвердження Програми «Надання послуги з перевезення людей 

«соціальне таксі» на 2022-2024 роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та майнових ресурсів 

міської ради заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс Коломийського управління Державної казначейської 

служби України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області матеріальних цінностей, 

витрат на ремонт транспортних засобів, виготовлення проектно-кошторисної 

документації, поточний ремонт, технічний нагляд» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс Коломийського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки матеріальних цінностей» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 



18. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс ОСББ «Пекарська 8» матеріальних цінностей» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс Коломийської ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській 

області матеріальних цінностей» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних цінностей, 

витрат на виготовлення кошторисної документації, поточний ремонт, 

електромонтажні роботи, технічний нагляд, послуги з благоустрою» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей, 

витрат на виготовлення кошторисної документації, поточний ремонт, технічний 

нагляд, електромонтажні роботи» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 окремої 

бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної 

оборони «Захід» матеріальних цінностей» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на балансобладнання 

Starlink (Старлінк) у комплекті» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 



24. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс ноутбук 

Lenovo V15 G2 ITL, сумки для ноутбука» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс 5 ДПРЗ УДНС в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс Коломийського управління Державної казначейської 

служби України в Івано-Франківській області матеріальних цінностей» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

Земельні питання 
 

27. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 



31. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

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

Володимира Гнатюка, 38/2 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення  

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

35. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

36. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Воскресинці 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

37. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в селі Шепарівці 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 



38. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про поновлення договору оренди землі» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

43. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 



45. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

46. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

47. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

48. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

49. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання в оренду земельних ділянок» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування на площі Привокзальна, 14» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

51. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 8» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Сергій Коцюр, Євгеній Заграновський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

52. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

53. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

54. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельних ділянок в оренду» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Євгеній Заграновський, Галина Беля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

55. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 9-а» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

56. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування у селі Воскресинці» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

57. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про поновлення договору оренди землі» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

 



58. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміну землекористування на вулиці Дмитра Яворницького, 5» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

59. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

60. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

61. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

62. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: проект рішення не вносити до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

63. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельної ділянки в оренду» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

64. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 13» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

65. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

66. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості)» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

67. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про поділ земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

68. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

69. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельної ділянки в оренду» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

70. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 



71. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Товмачик» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

72. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

73. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельних ділянок у власність» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

74. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельної ділянки у власність» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

75. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельної ділянки у власність» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

76. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

77. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 



ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

78. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі 

Іванівці» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

79. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

80. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк, Галина Беля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

81. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


