
Протокол 
Шістдесят другої сесії  
(1 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

28.05.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 29 депутатів міської ради 
Відсутні: Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Роман Крутко, Мирослав 
Михайлюк, Ольга Петрів 
 
Шістдесят другу сесію міської ради відкрив міський голова Ігор Слюзар 
 
За відкриття 62-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: відкрити 62 сесію міської ради 
Засідання 62 сесії міської ради вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
 
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного земельні питання № 49 «Про 

поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211» та 
№114 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Героїв АТО» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 6 додаткових загальних питань: 
1. Про запровадження податкових пільг в зв’язку з карантином для 

бізнесу в Коломийській ОТГ; 
2. Про передачу продуктів харчування; 
3. Про припинення права господарського відання на нежиле приміщення 

(технічну дільницю № 2) по вул. Богуна, 42/III; 



4. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2020 р. №4558-

61/2020 «Про передачу на баланс матеріальних цінностей»; 
6. Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних 

Сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул.Моцарта,33 на 
2019-2021 роки’’, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2018 р. № 
3180-39/2018 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 9 додаткових земельних питань та 
розглянути їх першими після загальних додаткових: 

1. Про продаж права оренди землі на земельних торгах; 
2. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 18; 
3. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 31; 
4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки; 
5. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Аеропортна; 
6. Про надання дозволів на викуп земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення; 
7. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 
місцевості); 

8. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок; 

9. Про землекористування в с. Саджавка. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
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. Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

за І-й квартал 2020 року (0953000000 код бюджету) 
2. Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року (0953000000 код 
бюджету)  

3. Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік (0953000000 код бюджету) 

4. Про соціально - економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2019 рік та 
затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки і 
основні напрямки на 2022 рік 



5. Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 05.12.2019 №4221-
55/2019 “Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2020 рік” 

6. Про затвердження Правил використання логотипу міста Коломиї як окремого 
елемента бренд-буку для Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

7. Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту в закладах 
бюджетної сфери Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

8. Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів у новій редакції 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 року № 4150-55/2019 
«Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 
громадян на 2020 рік 

10. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 
«Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 
Коломиї» 

11. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в урочищі 
«Левади» (квартал № 4) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

12. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території в с. Шепарівці (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 
2623288701:01:001:0116) Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

13. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 168 міста Коломия» (не прийнято) 

14. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Івана Богуна (в межах земельних ділянок з кадастровими 
номерами 2610600000:28:002:0119, 2610600000:28:002:0120) міста Коломия» (не 
прийнято) 

15. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Садова, 8 міста Коломия» 

16. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території з внесенням змін в генеральний план в урочищі “Біля Яремина” села 
Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

17. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території з внесенням змін в генеральний план по вул. Тараса Шевченка, 72А, села 
Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

18. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території в с. Шепарівці по вул. Тараса Шевченка (в межах земельної ділянки 
Мартинюк Ю.Я.) Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

19. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Українська (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 
2624086001:02:004:0497) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

20. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 
Коломия на одну особу за четвертий квартал 2019 року 

21. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 
Коломия на одну особу за перший квартал 2020 року 

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 №4179-55/2019 «Про 
затвердження програми «Комунальне майно» на 2020-2024 роки 

23. Про поділ майна, що є у спільній частковій власності 
24. Деякі питання ведення електронного реєстру для влаштування дітей у заклади 

дошкільної освіти Коломийської міської ради 



25. Про оголошення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів на території Коломийської міської обєднаної територіальної громади 

26. Про звільнення комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” від сплати 
частини чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 

27. Про звільнення комунального підприємства «Зеленосвіт» від сплати частини 
чистого прибутку (доходу) 

28. Про звільнення комунального підприємства «Коломияводоканал» від сплати 
частини чистого прибутку (доходу) 

29. Про затвердження нового складу міської комісії з питань евакуації та її Положення 

30. Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового 
приміщення по вул. Українська, 68 с. Саджавка 

31. Про хід виконання рішення міської ради від 21.02.2019р. №3468-41/2019 «Про стан 
обліку, збереження, та використання майна комунальної власності» в новій редакції 

32. Про продовження договору оренди від 31.05.2019р. № 101 на нежитлове 
приміщення по вул. Переяславська, 2 

33. Про продовження договору оренди від 01.06.2017р. № 3 на нежитлове приміщення 
по вул. Михайла Драгоманова, 3 «в» 

34. Про передачу книг «Народна мудрість Коломийщини» автору 
35. Про внесення змін в рішення міської ради від 29.02.2020р. № 4448-59/2020 «Про 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 
приватизації у 2020 році» 

36. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 
садівницькому товаристві «Мічурінець» масив Франка, масив Карпатські зорі та 
масив Довбуша-3А в м.Коломия», про поділ масивів Франка, Довбуша-3А на нові 
вулиці м.Коломия 

37. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по 
вул.Зелена (в межах земельної ділянки Сопилюка В.І.) села Саджавка Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 

38. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Залізнична села Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 

39. Про затвердження містобудівної документації «Зміни до генерального плану 
с.Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади суміщені з 
детальним планом території по вул. Рубанська, 29А, присілок Гросманівка» 

40. Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін в пояснювальну 
записку плану зонування м. Коломия» 

41. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в межах 
вул. Йосипа Гірняка – Героїв УПА міста Коломиї Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

42. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Черемшини (в межах земельної ділянки Вишенько М.О.) села Саджавка 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

43. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Зелена (в межах земельної ділянки Штоник В.І.) села Саджавка Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 

44. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (в межах 
земельної ділянки Білейчук І.І.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

45. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Центральна (в межах земельної ділянки Христан Ю.В.) села Іванівці Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 



46. Про хід виконання Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 
47. Про передачу книг «Великдень на Коломийщині» автору 

48. Про затвердження Положення про зміст, опис та порядок використання символіки 
міста Коломиї 

49. Про затвердження символіки села Іванівці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади та Положення про неї 

50. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.10.2019 р. №4080-54/2019 
року «Про затвердження символіки села Воскресинці Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади та Положення про неї» 

51. Про затвердження Положення про зміст, опис та порядок використання символіки 
села Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

52. Про затвердження символіки села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади та Положення про неї 

53. Про затвердження символіки села Шепарівці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади та Положення про неї 

54. Про перейменування управління надання адміністративних послуг міської ради та 
затвердження його положення у новій редакції 

55. Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 
«Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради у новій 
редакції 

56. Про внесення змін до міської цільової програми містобудівного кадастру та 
оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки 

57. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 р. №4153-55/2019 «Про 
затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 
роки» 

58. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 
«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-
Франківської області» 

59. Д.1. Про запровадження податкових пільг в зв’язку з карантином для бізнесу в 
Коломийській ОТГ (не прийнято) 

60. Д.2. Про передачу продуктів харчування 
61. Д.3. Про припинення права господарського відання на нежиле приміщення 

(технічну дільницю № 2) по вул. Богуна, 42/III 
62. Д.4. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
63. Д.5.Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2020 р. №4558-61/2020 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
64. Д.6. Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил 

України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул.Моцарта,33 на 2019-
2021 роки’’, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2018 р.  № 3180-39/2018 

65. Д.1. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
66. Д.2. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 18 
67. Д.3. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 31 
68. Д.4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
69. Д.5. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Аеропортна 
70. Д.6. Про надання дозволів на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення 
71. Д.7. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 
місцевості) 



72. Д.8. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

73. Д.9 Про землекористування в с. Саджавка 
74. Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша 

75. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

76. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

77. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

78. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

79. Про надання дозволу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення 

80. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 26.12.2019 р. № 4339-
56/2019 

81. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри 

82. Про землекористування в с. Товмачик 

83. Про землекористування в с. Іванівці 

84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (не прийнято) 

85. Про зміну землекористування (не прийнято) 

86. Про надання в оренду земельних ділянок 

87. Про зміну землекористування в селі Іванівці 

88. Про зміну землекористування в селі Шепарівці 

89. Про зміну землекористувань 

90. Про зміну землекористування на вул. Гетьмана Івана Мазепи 

91. Про зміну землекористування в районі вулиці Симона Петлюри – Уляни Кравченко 

92. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

93. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

94. Про зміну цільового призначення земельних ділянок (не прийнято) 

95. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

96. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Івана 
Котляревського, 8-б 

97. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

98. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

99. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в с. Товмачик 

100. Про зміну землекористування 

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

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

103. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

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

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

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



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

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

109. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

110. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

111. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

112. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

113. Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 1 

114. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Ольги Кобилянської 

115. Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 94 
116. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 1б 
117. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 43 
118. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 
119. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
120. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 
121. Про землекористування на вулиці Валова, 6 

122. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 

123. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

124. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

125. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

126. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

127. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в селі Воскресинці 

128. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

129. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

130. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в селі Саджавка 

131. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Олени Пчілки, б/н 

132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва 

133. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

134. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок для індивідуального садівництва 

135. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

136. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Теодора Примака 

137. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 

138. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

139. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

140. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Миколи Леонтовича, біля будинку, 26-а 

141. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

142. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича 

143. Про землекористування на вулиці Юрія Шкрібляка 

144. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 
10.01.2019 №3420-40/2019 

145. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в селі Товмачик 

146. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства 

147. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування 

148. Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування 

149. Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

150. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

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

152. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

153. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

154. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва 

155. Про визнання таким, що втратив чинність п. 7 рішення міської ради від 24.10.2019 
р. №4130-54/2019 

156. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

157. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

158. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва 

159. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

160. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

161. Про зміну землекористувань 

162. Про землекористування по бульварі Лесі Українки 



163. Про проведення інвентаризації земель 

164. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 29а 

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

166. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

167. Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а 

168. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

169. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

170. Про поновлення договору оренди землі 

171. Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 19-б 

172. Про зміну землекористування в селі Іванівці 

173. Про землекористування на вулиці Вячеслава Чорновола, 55 

174. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

175. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

176. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на площі 
Відродження 

177. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

178. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

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

180. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 

181. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 21.11.2019 р. № 4188-
55/2019 

182. Про землекористування в с. Іванівці 

183. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Саджавка 

184. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

185. Про землекористування в с. Іванівці 

186. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель на вулиці Тараса Шевченка 

187. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Героїв АТО 

188. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

189. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

190. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Івана Богуна 

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

192. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Шкільна, в селі Товмачик 

193. Про прийняття рішень по депутатських запитах 

 



Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 

хвилин для оголошення депутатських звернень та запитів. Запропонував подати 
депутатські запити у письмовому варіанті, не оголошуючи їх. 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 
 
- Андрія Турянського щодо ліквідації борщовика Сосновського в мікрорайоні 
вулиць Достоєвського, 20 та Івана Франка, 181; 
- Галини Луцак щодо міжбудинкового проїзду по вул. Січових Стрільців, 39; 
- Вячеслава Приймака щодо встановлення ігрового майданчика по вул. Івана 
Мазепи, 248 
- Володимира Андрейченка щодо бетонної конструкції по вул. Маковея, 9 

 
У зв’язку з карантином кількість присутніх осіб в залі засідань обмежена, 

тому всі загальні питання доповідатиме міський голова Ігор Слюзар 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади за І-й квартал 2020 року (0953000000 код бюджету) 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ВИСТУПИЛИ: Петро Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4567-62/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду бюджету 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року 
(0953000000 код бюджету) 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4568-62/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік (0953000000 код бюджету) 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4569-62/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про соціально-економічний та культурний розвиток міста 
Коломиї за 2019 рік та затвердження програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020-2021 роки і основні напрямки на 2022 рік 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар  



 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4570-62/2020 зі змінами додається 

 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради 

від 05.12.2019 №4221-55/2019 “Про затвердження Плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік” 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4571-62/2020 зі змінами додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил використання логотипу міста 
Коломиї як окремого елемента бренд-буку для Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4572-62/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про систему енергетичного 
менеджменту в закладах бюджетної сфери Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4573-62/2020 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження граничних сум витрат на придбання 
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 
комп’ютерів у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4574-62/2020 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 
року № 4150-55/2019 «Про затвердження Програми «Компенсація пільгового 
проїзду окремих категорій громадян на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4575-62/2020 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 
розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар  



ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак, Андрій Турянський запропонував голосувати 
по пунктах 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.1, за – 0 
ВИРІШИЛИ: п.1.1 – не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.2, за – 7 
ВИРІШИЛИ: п.1.2 – не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому, за – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території в урочищі «Левади» (квартал № 4) села Воскресинці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4576-62/2020 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території в с. Шепарівці (в межах земельної 
ділянки з кадастровим номером 2623288701:01:001:0116) Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4577-62/2020 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 168 
міста Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Івана Богуна (в межах 
земельних ділянок з кадастровими номерами 2610600000:28:002:0119, 
2610600000:28:002:0120) міста Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Садова, 8 міста Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4578-62/2020 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план в 
урочищі “Біля Яремина” села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4579-62/2020 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план 
по вул. Тараса Шевченка, 72А, села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4580-62/2020 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території в с. Шепарівці по вул. Тараса 
Шевченка (в межах земельної ділянки Мартинюк Ю.Я.) Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4581-62/2020 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Українська (в межах земельної 
ділянки з кадастровим номером 2624086001:02:004:0497) села Саджавка 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4582-62/2020 додається 

 
20. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

(оренди) житла в місті Коломия на одну особу за четвертий квартал 2019 року 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4583-62/2020 додається 
 
 
 



21. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 
(оренди) житла в місті Коломия на одну особу за перший  квартал 2020 року 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4584-62/2020 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 
№4179-55/2019 «Про затвердження програми «Комунальне майно» на 2020-
2024 роки 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4585-62/2020 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про поділ майна, що є у спільній частковій власності 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4586-62/2020 додається 

 
24. СЛУХАЛИ: Деякі питання ведення електронного реєстру для 

влаштування дітей у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4587-62/2020 додається 
 
 25. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів на території Коломийської міської 
обєднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4588-62/2020 додається 
 
 26. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 
„Коломиятеплосервіс” від сплати частини чистого прибутку (доходу) до 
міського бюджету 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4589-62/2020 додається 
 
 27. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства «Зеленосвіт» 
від сплати частини чистого прибутку (доходу) 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4590-62/2020 додається 



28. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 
«Коломияводоканал» від сплати частини чистого прибутку (доходу) 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4591-62/2020 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу міської комісії з питань 
евакуації та її Положення 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4592-62/2020 зі змінами додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку учасників конкурсу на право 
оренди нежитлового приміщення по вул. Українська, 68 с. Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4593-62/2020 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення міської ради від 21.02.2019р. 
№3468-41/2019 «Про стан обліку, збереження, та використання майна 
комунальної власності» в новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4594-62/2020 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 31.05.2019р. № 
101 на нежитлове приміщення по вул. Переяславська, 2 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Ігор Слюзар запропонував продовжити термін 
дії договору на 6 місяців 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4595-62/2020 зі змінами додається 
 

33. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.06.2017р. № 3 
на нежитлове приміщення по вул. Михайла Драгоманова, 3 «в» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4596-62/2020 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: Про передачу книг «Народна мудрість Коломийщини» 
автору 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4597-62/2020 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 
29.02.2020р. № 4448-59/2020 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації у 2020 році» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4598-62/2020 зі змінами додається 
 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території в садівницькому товаристві «Мічурінець»  масив 
Франка, масив Карпатські зорі та масив Довбуша-3А в м.Коломия», про поділ 
масивів Франка, Довбуша-3А на нові вулиці м.Коломия 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ВИСТУПИЛИ: Геннадій Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4599-62/2020 зі змінами додається 
 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Зелена (в межах земельної ділянки 
Сопилюка В.І.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4600-62/2020 додається 
 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Залізнична села Саджавка Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4601-62/2020 додається 
 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Зміни до 
генерального плану с.Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади суміщені з детальним планом території по вул. Рубанська, 29А, 
присілок Гросманівка» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4602-62/2020 додається 
 



40. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Внесення 
змін в пояснювальну записку плану зонування м. Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4603-62/2020 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території в межах вул. Йосипа Гірняка – Героїв УПА міста 
Коломиї Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Черемшини (в межах земельної ділянки 
Вишенько М.О.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4604-62/2020 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Зелена (в межах земельної ділянки Штоник 
В.І.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4605-62/2020 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території (в межах земельної ділянки Білейчук І.І.) села 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4606-62/2020 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Центральна (в межах земельної ділянки 
Христан Ю.В.) села Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4607-62/2020 додається 
 



46. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Стратегії розвитку міста Коломиї на 
період до 2027 року 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4608-62/2020 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: Про передачу книг «Великдень на Коломийщині» автору 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4609-62/2020 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про зміст, опис та порядок 
використання символіки міста Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4610-62/2020 додається 
 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Іванівці Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади та Положення про неї 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4611-62/2020 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
24.10.2019 р. №4080-54/2019 року «Про затвердження символіки села 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади та 
Положення про неї» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4612-62/2020 додається 
 

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про зміст, опис та порядок 
використання символіки села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4613-62/2020 додається 
 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Товмачик 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади та Положення про неї 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4614-62/2020 додається 



 
53. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Шепарівці 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади та Положення про неї 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4615-62/2020 додається 
 

54. СЛУХАЛИ: Про перейменування управління надання 
адміністративних послуг міської ради та затвердження його положення у новій 
редакції 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4616-62/2020 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг» 
Коломийської міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4617-62/2020 додається 
 

56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 
містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста 
Коломиї на 2017 – 2021 роки 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4618-62/2020 додається 
 

57. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 
р. №4153-55/2019 «Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг 
населенню на 2020-2022 роки» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4619-62/2020 додається 
 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4620-62/2020 додається 
 



59. СЛУХАЛИ: Про запровадження податкових пільг в зв’язку з 
карантином для бізнесу в Коломийській ОТГ 
ДОПОВІДАЧ: Сергій Лосюк, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Леся Белявська, Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

60. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4621-62/2020 зі змінами додається 
 

61. СЛУХАЛИ: Про припинення права господарського відання на нежиле 
приміщення (технічну дільницю № 2) по вул. Богуна, 42/III 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4622-62/2020 додається 
 

62. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4623-62/2020 додається 
 

63. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2020 
р. №4558-61/2020 «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4624-62/2020 додається 
 

64. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми ’’Удосконалення 
структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м. 
Коломиї, вул.Моцарта,33 на 2019-2021 роки’’, затвердженої рішенням міської 
ради від 22.11.2018 р.  № 3180-39/2018 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4625-62/2020 додається 
 
 
 
 
 
 



Розгляд земельних питань 
 

65. СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4626-62/2020 додається 
 

66. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 18 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4627-62/2020 додається 
 

67. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 31 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4628-62/2020 додається 
 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4629-62/2020 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 
Аеропортна 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар з пропозицією голосувати за дане рішення у новій 
редакції 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4630-62/2020 в новій редакції додається 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на викуп земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4631-62/2020 додається 



71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4632-62/2020 додається 
 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4633-62/2020 додається 

 
73. СЛУХАЛИ: Про землекористування в с. Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4634-62/2020 зі змінами додається 

 
74. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4635-62/2020 додається 

 
75. СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4636-62/2020 додається 
 

76. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4637-62/2020 додається 

 
 
 
 



77. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4638-62/2020 додається 

 
78. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4639-62/2020 додається 

 
79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4640-62/2020 додається 

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

від 26.12.2019 р. № 4339-56/2019 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4641-62/2020 додається 

 
81. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Симона Петлюри 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4642-62/2020 додається 

 
82. СЛУХАЛИ: Про землекористування в с. Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4643-62/2020 додається 

 
83. СЛУХАЛИ: Про землекористування в с. Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4644-62/2020 додається 

 
84. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
85. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
86. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4645-62/2020 додається 
 

87. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в селі Іванівці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4646-62/2020 додається 

 
88. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в селі Шепарівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4647-62/2020 додається 

 
89. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4648-62/2020 додається 
 



90. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вул. Гетьмана Івана 
Мазепи 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4649-62/2020 додається 

 
91. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в районі вулиці Симона 

Петлюри – Уляни Кравченко 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4650-62/2020 додається 

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

суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4651-62/2020 додається 

 
93. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4652-62/2020 додається 

 
94. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
95. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4653-62/2020 додається 

 
 
 
 



96. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Івана Котляревського, 8-б 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4654-62/2020 додається 

 
97. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4655-62/2020 додається 

 
98. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4656-62/2020 додається 

 
99. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки в с. 

Товмачик 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4657-62/2020 додається 

 
100. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4658-62/2020 додається 
 

101. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко, Костянтин Станко, Мирослав Прусак, 
Тарас Боднарук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4659-62/2020 додається 

 



102. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4660-62/2020 додається 

 
103. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд у селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4661-62/2020 додається 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Повідомив, що 1 пленарне засідання 62 сесії завершено. 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

 
Протокол вела: 
Головний спеціаліст організаційного відділу                           Світлана Бежук 


