
Протокол 
Сорок другої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

28.03.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 28 депутатів міської ради 

Відсутні: В.Василевський, Л.Жупанський, І.Ільчишин,  В.Козоріз, Г.Луцак, 

О.Петрів, М.Прусак. 

Сорок другу сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 42-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: відкрити 42 сесію міської ради 

Засідання 42 сесії міської ради вважається відкритим. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за –  27                           
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу          

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 23 загальні питання: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26  
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 81 земельне питання: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 

        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28              

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
 

1 Д.9 Про скасування окремих рішень виконавчого комітету міської ради (не прийнято) 

2 Д.1 Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

3 Про соціально - економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2018 рік та 
затвердження програми соціально - економічного та культурного розвитку міста Коломиї 
на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 2021 роки 

4 Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Коломийській 
міській раді 

5 Про використання електронної системи закупівель (не прийнято) 



6 Про дозвіл на продаж майна, що перебуває у власності комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

7 Про продовження договору оренди від 30.05.2011р. на нежитлове приміщення по вул. 
Січових Стрільців,23 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2019 № 3468-41/2019 «Про хід 
виконання рішення міської ради від 25.01.2018 №2349-29/2018 «Про стан обліку, 
збереження та використання майна комунальної власності» 

9 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у новій 
редакції 

10 Д.2 Про надання дозволу на розроблення детального плану території в с. Іванівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

11 Д.3 Про втрату чинності рішення Шепарівцівської сільської ради Коломийського району 
від 27.04.2018 р. №247-ХХ/2018 «Про створення Шепарівцівської гімназії Коломийської 
районної ради» 

12 Д.4 Про продовження договору оренди частини нежитлового приміщення по вул. 
Театральна,33 

13 Д.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2019 р. №3442-41/2019 «Про 
зміну типу та найменування, затвердження статутів закладів освіти міста та приєднаних 
сільських територіальних громад» 

14 Д.6 Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового 
приміщення по вул. С.Петлюри,11А 

15 Д.7 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 13.12.2018 №3234-39/2018 
“Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” 

16 Д.8 Про внесення змін до Регламенту міської ради (не прийнято) 

17 Д.10 Про затвердження Положення про порядок використання коштів з Фонду міської 
ради на виконання депутатських повноважень 

18 Д.11 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

19 Д.12 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс Коломийському відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Івано- Франківській області 

20 Д.13 Про передачу спортивного майданчика біля будинку №248 по вул. Мазепи в м. 
Коломия Івано-Франківської області з балансу Коломийської міської ради на баланс 
відділу молоді та спорту Коломийської міської ради 

21 Д.14 Про передачу спортивного скелелазного стенду з балансу Коломийської міської 
ради на баланс управління освіти Коломийської міської ради 

22 Д.15 Про передачу футбольного поля зі штучним покриттям стадіону «Юність» по вул. 
Петлюри, 11 в м. Коломия Івано-Франківської області з балансу Коломийської міської 
ради на баланс відділу молоді та спорту Коломийської міської ради 

23 Д.16 Про передачу футбольного поля зі штучним покриттям Коломийської гімназії         
ім. М. Грушевського по вул. Франка,19 м. Коломия Івано-Франківської області з балансу 
Коломийської міської ради на баланс управління освіти Коломийської міської ради 

24 Д.17 Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 
органів 

25 Д.18 Про заступника міського голови 

26 Д.19 Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015р. №5-1/2015 «Про 
утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу» 

27 Д.20 Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації в 2019 році 

28 Д.21 Про надання згоди на передачу у власність нежитлових приміщень по бул. 
Л.Українки,47 

29 Д.22 Про надання згоди для прийняття у власність нежитлових приміщень по                          
вул. І.Франка,21 та Моцарта,10 

30 Д.23 Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 «Про 



затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. 
Коломиї на 2016-2020 роки» 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки 

32. Про затвердження проекту землеустрою 

33. Про зміну землекористування на вулиці Катерини Зарицької, 8 

34. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на площі Ринок, 11 

35. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 26.06.2018 р. № 2754-34/2018 
 

36. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 
 

37. Про земельний сервітут на вулиці Театральна 
 

38. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства 
 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Кирила Трильовського 
 

40. Про землекористування по вулиці Адама Міцкевича (не прийнято) 
 

41. Д.1 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Ірини Вільде, 1 
 

42. Д.2 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Ірини Вільде, 1-а 
 

43. Д.3 Про поділ земельної ділянки на площі Тараса Шевченка 
 

44. Д.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

45. Д.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

46. Д.6 Про зміну землекористувань 

47. Д.7 Про зміну землекористування на вулиці Василя Стуса – Гетьмана Петра 
Сагайдачного – Ринок (не прийнято) 

48. Д.8 Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а (не прийнято) 

49. Д.9 Про поділ земельної ділянки на вулиці Братів Білоусів, 11 

50. Д.10 Про поділ земельної ділянки на вулиці Уляни Кравченко, 6 

51. Д.11 Про поділ земельних ділянок 

52. Д.12 Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

53. Д.13 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

54. Д.14 Про розгляд звернення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

55. Д.15 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 15 

56. Д.16 Про землекористування на вулиці Театральна 
 

57. Д.17 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Валова, 57 
 

58. Д.18 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Театральна, 35 
 

59. Д.19 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на площі Старий Ринок, 2 
 

60. Д.20 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
 

61. Д.21 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Староміська, 88-б 
 

62. Д.22 Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля будинку № 261 
 

63. Д.23 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд 
 

64. Д.24 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (не прийнято) 
 

65. Д.25 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

66. Д.26 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
 

67. Д.27 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

68. Д.28 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 
 

69. Д.29 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 
Івана Шарлая 
 

70. Д.31 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 
 

71. Д.32 Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 
 

72. Д.33 Про поновлення договору оренди земельної ділянки в с. Воскресинці 
 

73. Д.34 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 
 

74. Д.35 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 
 

75. Д.36 Про розгляд звернення Дутчак М. В. (не прийнято) 
 

76. Д.37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці М.Костомарова (не прийнято) 
 

77. Д.38 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Івана Миколайчука, біля будинку № 28-в (не прийнято) 
 

78. Д.39 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка (не прийнято) 
 

79. Д.40 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 
 

80. Д.41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Андрія Федчука (не прийнято) 
 

81. Д.42 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 
 

82. Д.43 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
 

83. Д.44 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 
 

84. Д.45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

85. Д.47 Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 21 
 

86. Д.48 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 318 
 

87. Д.49 Про затвердження проекту землеустрою 
 

88. Д.50 Про землекористування на вулиці Валова (не прийнято) 
 

89. Д.51 Про землекористування по вулиці Театральна (не прийнято) 
 

90. Д.52 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 
 

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



92. Д.54 Про землекористування на вулиці Володимира Чепіля, 20-в 
 

93. Д.55 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Півтораку Н.Р. 

 

94. Д.56 Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 
 

95. Д.57 Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
 

96. Д.58 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

97. Д.59 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Конвалюк Г.М. 
 

98. Д.60 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

99. Д.61 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

100. Д.62 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування від 19.03.2019 року 
 

101. Д.63 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення в селі Саджавка 
 

102. Д.64 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

103. Д.65 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

104. Д.66 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

105. Д.68 Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства 
 

106. Д.69 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства гр. Ославському І.М. 
 

107. Д.70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 
 

108. Д.71 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 
 

109. Д.72 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 
 

110. Д.73 Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 
 

111. Д.74 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 36-а 
 

112. Д.75 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
 

113. Д.76 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 
 

114. Д.77 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Володимира Винниченка, 
33 

115. Д.78 Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 38 
 



116. Д.79 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

117. Д.80 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 250 
 

118. Д.81 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 13.12.2018 року № 
3248-39/2018 
 

119. Д.82 Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність 
 

120. Д.83 Про землекористування на вулиці Ірини Вільде 
 

121. Д.84 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва 
 

122. Про депутатські запити 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 
для оголошення депутатських звернень та запитів.  

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

Є. Заграновський запропонував надати слово представнику Коломийської 
міськрайонної спілки політв'язнів і репресованих. Курко Любов Василівні 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28              

 ВИРІШИЛИ: надати слово Л.Курко 
ВИСТУПИЛИ: Л.Курко (щодо скасування пільг репресованим) 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар доручив заступнику директора 
департаменту соціальної політики Н.Стеф'юк підготувати інформацію щодо 
надання пільг репресованим на чергове засідання сесії міської ради: 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- Л. Бордун щодо перевірки у підприємців наявності договорів на вивезення 
побутових відходів; 
- Т. Базюк щодо проведення ремонту дороги по вул. Богуна №30; 
- Т. Базюк щодо відновлення дорожнього центрального входу Коломийського 
ліцею №1 ім. Василя Стефаника; 
- П. Кривюк щодо ремонту дороги по вул. Міцкевича; 
- П. Кривюк щодо укріплення кам'яного муру Михайлівської церкви; 
- П. Кривюк щодо облагородження пам'ятника Степану Бандері; 
- П. Васкул щодо встановлення огорожі між дитячим майданчиком по 
вул.Петлюри біля будинку №74; 
- П. Васкул щодо розгляду звернення вул. Чехова №10 та №10 а та вул. 
Навроцького №2,4,6. 
- І. Костюк щодо відновлення освітлення  по вул. Шипайла; 
- Л. Белявська щодо санітарної чистки дерев у сквері по вул. Атаманюка №102-
108; 



- Л. Белявська щодо вирішення питання про наведення порядку по 
вул.Трорговиця та Атаманюка; 
- Л. Белявська щодо проведення ремонту дорожнього полотна по вул. Рудика, 
Семиренка, Кічури гравійно - піщаною сумішшю; 
- Л. Белявська щодо ремонту дорожнього покриття по вул. Костомарова №1; 
 

Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: «Про скасування окремих рішень виконавчого комітету 
міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Б.Юращуку - 25 
ВИРІШИЛИ:  надати слово Б.Юращуку 
ВИСТУПИЛИ: Б. Юращук, І. Слюзар, І. Перегінчук, Є. Заграновський, 
П.Васкул 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

2. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3532-42/2019 додається 

3. СЛУХАЛИ: «Про соціально-економічний та культурний розвиток міста 
Коломиї за 2018 рік та затвердження програми соціально - економічного та 
культурного розвитку міста Коломиї на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 
2021 роки 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В. Мельничук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3533-42/2019 зі змінами додається 
 

4. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, 
адресованої Коломийській міській раді» 
ДОПОВІДАЧ: С.Лосюк, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: О.Романюк, Л.Сончак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3534-42/2019 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: «Про використання електронної системи закупівель» 
ДОПОВІДАЧ: С.Лосюк, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

6. СЛУХАЛИ: «Про дозвіл на продаж майна, що перебуває у власності 
комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради 
«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КНП КМР 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3535-42/2019 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 30.05.2011р. на 
нежитлове приміщення по вул. Січових Стрільців,23» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3536-42/2019 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2019 
№ 3468-41/2019 «Про хід виконання рішення міської ради від 25.01.2018 
№2349-29/2018 «Про стан обліку, збереження та використання майна 
комунальної власності» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3537-42/2019 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Полігон Екологія» у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: М. Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3538-42/2019 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: «Д.2 Про надання дозволу на розроблення детального 
плану території в с. Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3539-42/2019 додається 

11. СЛУХАЛИ: «Д.3 Про втрату чинності рішення Шепарівцівської 
сільської ради Коломийського району від 27.04.2018 р. №247-ХХ/2018 «Про 
створення Шепарівцівської гімназії Коломийської районної ради» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3540-42/2019 додається 

12. СЛУХАЛИ: «Д.4 Про продовження договору оренди частини 
нежитлового приміщення по вул. Театральна,33 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Проскурняк, Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3541-42/2019 зі змінами додається 

13. СЛУХАЛИ: «Д.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 
21.02.2019 р. №3442-41/2019 «Про зміну типу та найменування, затвердження 
статутів закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3542-42/2019 додається 

14. СЛУХАЛИ: «Д.6 Про затвердження списку учасників конкурсу на 
право оренди нежитлового приміщення по вул. С.Петлюри,11А 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3543-42/2019 додається 

15. СЛУХАЛИ: «Д.7 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
13.12.2018 №3234-39/2018 “Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 рік” 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Будзінський 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3544-42/2019 зі змінами додається 

16. СЛУХАЛИ: «Д.8 Про внесення змін до Регламенту міської ради»  
ДОПОВІДАЧ: О.Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

17. СЛУХАЛИ: «Д.10 Про затвердження Положення про порядок 
використання коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських 
повноважень 
ДОПОВІДАЧ: О.Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3545-42/2019 додається 

18. СЛУХАЛИ: «Д.11 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Н. Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3546-42/2019 додається 

19. СЛУХАЛИ: «Д.12 Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс Коломийському відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Івано- Франківській області 
ДОПОВІДАЧ: Н. Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3547-42/2019 додається 

20. СЛУХАЛИ: «Д.13 Про передачу спортивного майданчика біля будинку 
№248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області з балансу 
Коломийської міської ради на баланс відділу молоді та спорту Коломийської 
міської ради 
ДОПОВІДАЧ: У.Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3548-42/2019 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Д.14 Про передачу спортивного скелелазного стенду з 
балансу Коломийської міської ради на баланс управління освіти Коломийської 
міської ради 
ДОПОВІДАЧ: У.Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3549-42/2019 додається 

22. СЛУХАЛИ: «Д.15 Про передачу футбольного поля зі штучним 
покриттям стадіону «Юність» по вул. Петлюри, 11 в м. Коломия Івано-
Франківської області з балансу Коломийської міської ради на баланс відділу 
молоді та спорту Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: У.Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3550-42/2019 додається 

23. СЛУХАЛИ: «Д.16 Про передачу футбольного поля зі штучним 
покриттям Коломийської гімназії ім. М. Грушевського по вул. Франка,19 м. 
Коломия Івано-Франківської області з балансу Коломийської міської ради на 
баланс управління освіти Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: У.Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3551-42/2019 додається 

24. СЛУХАЛИ: «Д.17 Про внесення змін у структуру та чисельність 
апарату міської ради та її виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Г.Романюк запропонував надати слово В.Паку 
ГОЛОСУВАЛИ: за  надання слова В.Паку − 22 
ВИРІШИЛИ: надати слово  
ГОЛОСУВАЛИ: за  − 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3552-42/2019 додається 

25. СЛУХАЛИ: «Д.18 Про заступника міського голови» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3553-42/2019 додається 

26. СЛУХАЛИ: «Д.19 Про внесення змін до рішення міської ради від 
10.11.2015р. №5-1/2015 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та 
затвердження його складу» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 22 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 18 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3554-42/2019 додається 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання №8 «Д.8 Про внесення 
змін до Регламенту міської ради» – 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

27. СЛУХАЛИ: «Д.20 Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації в 2019 році 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: ршення міської ради  №3555-42/2019 додається 

28. СЛУХАЛИ: «Д.21 Про надання згоди на передачу у власність 
нежитлових приміщень по бул. Л.Українки,47 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Є.Заграновський  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3556-42/2019 додається 

29. СЛУХАЛИ: «Д.22 Про надання згоди для прийняття у власність 
нежитлових приміщень по вул. І.Франка,21 та Моцарта,10 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3557-42/2019 додається 

30. СЛУХАЛИ: «Д.23 Про внесення змін до рішення міської ради від 
10.12.2015 р. №23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони 
навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3558-42/2019 додається 

Розгляд земельних питань 

31. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3559-42/2019 додається 

 



32. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3560-42/2019 додається 

33. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Катерини 
Зарицької, 8 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3561-42/2019 додається 

34. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
площі Ринок, 11 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3562-42/2019 додається 

35. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 26.06.2018 р. № 2754-34/2018 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3563-42/2019 додається 

36. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3564-42/2019 додається 

37. СЛУХАЛИ: «Про земельний сервітут на вулиці Театральна 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3565-42/2019 додається 

38. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3566-42/2019 додається 

39. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Кирила 
Трильовського 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3567-42/2019 додається 

40. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Адама Міцкевича»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



41. СЛУХАЛИ: «Д.1 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
на вулиці Ірини Вільде, 1» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3568-42/2019 додається 

42. СЛУХАЛИ: «Д.2 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
на вулиці Ірини Вільде, 1-а 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3569-42/2019 додається 

43. СЛУХАЛИ: «Д.3 Про поділ земельної ділянки на площі Тараса 
Шевченка 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3570-42/2019 додається 

44. СЛУХАЛИ: «Д.4 Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3571-42/2019 додається 

45. СЛУХАЛИ: «Д.5 Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3572-42/2019 додається 

46. СЛУХАЛИ: «Д.6 Про зміну землекористувань 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3573-42/2019 додається 

47. СЛУХАЛИ: «Д.7 Про зміну землекористування на вулиці Василя Стуса 
– Гетьмана Петра Сагайдачного – Ринок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Р.Малиновському – 21 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова В.Паку– 17 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Р.Малиновський, В.Пак, Л.Белявська, Л.Бордун, М.Михайлюк, 
Є.Заграновський, В.Будзінський, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

48. СЛУХАЛИ: «Д.8 Про зміну землекористування на площі 
Привокзальній,   2-а»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

49. СЛУХАЛИ: «Д.9 Про поділ земельної ділянки на вулиці Братів 
Білоусів, 11»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: О.Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3574-42/2019 додається 

50. СЛУХАЛИ: «Д.10 Про поділ земельної ділянки на вулиці Уляни 
Кравченко, 6»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3575-42/2019 зі змінами додається 

51. СЛУХАЛИ: «Д.11 Про поділ земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3576-42/2019 додається 

52. СЛУХАЛИ: «Д.12 Про поділ земельної ділянки на проспекті 
М.Грушевського»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3577-42/2019 зі змінами додається 

53.СЛУХАЛИ: «Д.13 Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3578-42/2019 додається 

54. СЛУХАЛИ: «Д.14 Про розгляд звернення об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3579-42/2019 додається 

55. СЛУХАЛИ: «Д.15 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 15»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3580-42/2019 додається 

56. СЛУХАЛИ: «Д.16 Про землекористування на вулиці Театральна»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3581-42/2019 додається 



57. Д.17 СЛУХАЛИ: «Д.17 Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки на вулиці Валова, 57 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3582-42/2019 додається 

58. СЛУХАЛИ: «Д.18 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
на вулиці Театральна, 35 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3583-42/2019 додається 

59. СЛУХАЛИ: «Д.19 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
на площі Старий Ринок, 2 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3584-42/2019 додається 

60. СЛУХАЛИ: «Д.20 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3585-42/2019 додається 

61. СЛУХАЛИ: «Д.21 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
на вулиці Староміська, 88-б 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3586-42/2019 додається 

62. СЛУХАЛИ: «Д.22 Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи, біля будинку № 261 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3587-42/2019 додається 

63. СЛУХАЛИ: «Д.23 Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3588-42/2019 додається 

64. СЛУХАЛИ: «Д.24 Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова В.Паку – 13 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



65. СЛУХАЛИ: «Д.25 Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3589-42/2019 додається 

66. СЛУХАЛИ: «Д.26 Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки)» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.4 на доопрацювання - 21  
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання                                                           
ГОЛОСУВАЛИ: за  - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3590-42/2019 зі змінами додається 

67. СЛУХАЛИ: «Д.27 Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3591-42/2019 додається 

68. СЛУХАЛИ: «Д.28 Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3592-42/2019 додається 

69. СЛУХАЛИ: «Д.29 Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів по вулиці Гетьмана Івана Мазепи» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3593-42/2019 зі змінами додається 

70. СЛУХАЛИ: «Д.31 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3594-42/2019 додається 

71. СЛУХАЛИ: «Д.32 Про надання згоди на передачу земельних ділянок в 
суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3595-42/2019 додається 

72. СЛУХАЛИ: «Д.33 Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
в  с. Воскресинці 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3596-42/2019 додається 

73. СЛУХАЛИ: «Д.34 Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3597-42/2019 додається 

74. СЛУХАЛИ: «Д.35 Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3598-42/2019 додається 

75. СЛУХАЛИ: «Д.36 Про розгляд звернення Дутчак М. В.» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

76. СЛУХАЛИ: «Д.37 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці М.Костомарова» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за альтернативне рішення: на аукціон - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

77. СЛУХАЛИ: «Д.38 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Миколайчука, 
біля будинку № 28-в»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

78. СЛУХАЛИ: «Д.39 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

79. СЛУХАЛИ: «Д.40 Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



80. СЛУХАЛИ: «Д.41 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Федчука»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

81. СЛУХАЛИ: «Д.42 Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 16 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 

82. СЛУХАЛИ: «Д.43 Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3599-42/2019 додається 

83. СЛУХАЛИ: «Д.44 Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 17 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 

84. СЛУХАЛИ: «Д.45 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин:  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3600-42/2019 додається 

85. СЛУХАЛИ: «Д.47 Про землекористування на вулиці Тараса               
Шевченка, 21 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3601-42/2019 додається 

86. СЛУХАЛИ: «Д.48 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 318 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: І.Гуменюк заявив про конфлікт інтересів та про те, що участі в 
голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3602-42/2019 додається 

87. СЛУХАЛИ: «Д.49 Про затвердження проекту землеустрою 



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3603-42/2019 додається 

88. СЛУХАЛИ: «Д.50 Про землекористування на вулиці Валова» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Р.Крутка 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

89. СЛУХАЛИ: «Д.51 Про землекористування по вулиці Театральна  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Р.Крутка 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

90. СЛУХАЛИ: «Д.52 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3604-42/2019 додається 

91. СЛУХАЛИ: «Д.53 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк, Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова – 23 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3605-42/2019 зі змінами додається 

92. СЛУХАЛИ: «Д.54 Про землекористування на вулиці Володимира 
Чепіля, 20-в 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3606-42/2019 додається 

93. СЛУХАЛИ: «Д.55 Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр. Півтораку Н.Р. 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3607-42/2019 додається 

94. СЛУХАЛИ: «Д.56 Про зміну землекористування на вулиці Івана 
Майданського, 12 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3608-42/2019 додається 



95. СЛУХАЛИ: «Д.57 Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3609-42/2019 додається 

96. СЛУХАЛИ: «Д.58 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3610-42/2019 додається 

97. СЛУХАЛИ: «Д.59 Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр. Конвалюк Г.М.» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3611-42/2019 додається 

98. СЛУХАЛИ: «Д.60 Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3612-42/2019 додається 

99. СЛУХАЛИ: «Д.61 Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3613-42/2019 додається 

100. СЛУХАЛИ: «Д.62 Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
19.03.2019 року» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3614-42/2019 додається 

101. СЛУХАЛИ: «Д.63 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення в селі Саджавка» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3615-42/2019 додається 

102. СЛУХАЛИ: «Д.64 Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.4 на доопрацювання - 23  
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3616-42/2019 зі змінами додається 

103. СЛУХАЛИ: «Д.65 Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3617-42/2019 додається 

104. СЛУХАЛИ: «Д.66 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3618-42/2019 додається 

105. СЛУХАЛИ: «Д.68 Про надання земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3619-42/2019 додається 

106. СЛУХАЛИ: «Д.69 Про надання земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства гр. Ославському І.М.» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3620-42/2019 додається 

107. СЛУХАЛИ: «Д.70 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3621-42/2019 додається 

108. СЛУХАЛИ: «Д.71 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

109. СЛУХАЛИ: «Д.72 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

110. СЛУХАЛИ: «Д.73 Про землекористування на вулиці Михайла 
Драгоманова, 4-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3622-42/2019 додається 

111. СЛУХАЛИ: «Д.74 Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки на бульварі Лесі Українки, 36-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3623-42/2019 додається 

112. СЛУХАЛИ: «Д.75 Про зміну цільового призначення земельних 
ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3624-42/2019 додається 

113. СЛУХАЛИ: «Д.76 Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право сервітуту» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3625-42/2019 додається 

114. СЛУХАЛИ: «Д.77 Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці Володимира Винниченка, 33» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3626-42/2019 додається 

115. СЛУХАЛИ: «Д.78 Про землекористування на вулиці Симона 
Петлюри, 38» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3627-42/2019 додається 

116. СЛУХАЛИ: «Д.79 Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3628-42/2019 додається 

117. СЛУХАЛИ: «Д.81 Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради від 13.12.2018 року № 3248-39/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3629-42/2019 додається 



118. СЛУХАЛИ: «Д.80 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи, 250» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання – 20 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3630-42/2019 додається 

119. СЛУХАЛИ: «Д.83 Про землекористування на вулиці Ірини Вільде» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3631-42/2019 додається 

120. СЛУХАЛИ: «Д.84 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: К.Станко, заявив про конфлікт інтересів та про те, що участі у 
голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3632-42/2019 додається 
ВИСТУПИЛИ: П.Васкул запропонував повернутися до розгляду питання №52  
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 16 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко, запропонував повернутися до розгляду питання 
№54 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 17 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 

121. СЛУХАЛИ: «Д.82 Про передачу земельних ділянок державної 
власності у комунальну власність 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3633-42/2019 додається 

122. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На сорок другій сесії депутатами внесено 13 запитів. Відповідно до пункту 12 
статті 2.6 Регламенту міської ради рішення  міської ради з питань депутатських 
запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним 
(одноразовим) голосуванням. 
За прийняття рішень по депутатських запитах 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22           
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №3634-42/2019 по №3646-42/2019 

додаються 
 
 



123. Різне.  
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, В.Мельничук, О.Романюк 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 42 сесії сьомого демократичного скликання 
розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: 42 сесію міської ради вважати закритою 
 

 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 
 
Головний спеціаліст       
організаційного відділу                                                                        Я.Липка
    

 


