
Протокол 
П’ятдесят дев’ятої сесії (2 пленарне) 

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

29.02.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 32 депутати міської ради 
Відсутні: Любомир Жупанський, Євгеній Заграновський, Ігор Ільчишин 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
 Надав слово військовому комісару Коломийського ОМВК Андрію 
Срібняку. 
 Військовий комісар Андрій Срібняк повідомив, що Указом Президента 
України від 21.01.2020 р. №19/2020 за особисту мужність і самовіддані дії, 
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 
України орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено сержанта 
Віталія Носкевича. 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
 Представив нового директора КП «Коломияводоканал» Володимира 
Цибуляка 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Цибуляк, Ігор Слюзар, Любомир Бордун 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував повернутися до розгляду порядку денного. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду порядку денного. 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 5 загальних питань та розглянути 
першим у порядку денному питання «Про уточнення міського бюджету на 2020 
рік»: 

1. Про уточнення міського бюджету на 2020 рік; 
2. Про реорганізацію бібліотечної системи Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади; 
3. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
4. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської 

ради на баланс військової частини А4267 в м. Коломиї; 
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015р. №23-3/2015 

«Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного 
середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 



Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 1 земельне питання «Про 

внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Порядок денний 
1.  Д.11. Про уточнення міського бюджету на 2020 рік 
2.  Про запровадження сільського зеленого туризму Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади 
3.  Про кластер промислів Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
4.  Про туристичний кластер Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади 
5.  Про затвердження Положення про стимулювання ощадного використання 

енергоресурсів у закладах бюджетної сфери Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 

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

7.  Про передачу на баланс Коломийської міської ради частини нежитлового 
приміщення по вул. Театральна, 15 

8.  Про продовження договору оренди від 02.01.2019 р. № 444 на нежитлове 
приміщення по вул. Січових Стрільців, 39 в м. Коломия 

9.  Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на 
здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна 

10.  Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-
2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 16.01.2020р. №4374-57/2020 
(знято з розгляду) 

11.  Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 
виконавчих органів 

12.  Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради (не прийнято) 
13.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва об'єктів на 2020 рік 
14.  Про списання з балансу основних засобів 
15.  Про затвердження статуту комунального підприємства “Коломиятеплосервіс” у 

новій редакції 
16.  Про реорганізацію управління освіти Коломийської міської ради у сервісний 

центр закладів освіти Коломийської міської ради (не прийнято) 
17.  Д.2. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Зміни до 

генерального плану с. Саджавка по вул. Залізнична Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади, суміщені з детальним планом території 
земельної ділянки» 

18.  Д.3. Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської 
ради у новій редакції (не прийнято) 

19.  Д.4. Про продовження договору оренди від 01.04.2017 р. № 4 на нежитлове 
приміщення по вул. Вагилевича, 3 в м. Коломиї 

20.  Д.5. Про продовження договору оренди від 01.04.2017 р. № 301 на нежитлове 
приміщення по вул. Січових Стрільців, 4 в місті Коломиї 

21.  Д.6. Про хід виконання рішення міської ради від 21.02.2019р. №3468-41/2019 
«Про стан обліку, збереження, та використання майна комунальної власності» 

22.  Д. 8. Про погодження річного плану виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії КП „Коломиятеплосервіс” на 2020 рік 



23.  Д.9. Про погодження річного плану надання послуг із захоронення твердих 
побутових відходів 

24.  Д.10. Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги із захоронення 
твердих побутових відходів 

25.  Д.12. Про реорганізацію бібліотечної системи Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 

26.  Д.13. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

27.  Д.14. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс військової частини А4267 в м. Коломиї 

28.  Д.15. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015р. №23-3/2015 
«Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного 
середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки» 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2019р. №4064-54/2019 «Про 
затвердження міської цільової програми містобудівного кадастру та оновлення 
містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки у новій редакції» 

30.  Про надання дозволу на внесення змін до окремої частини генерального плану м. 
Коломия (щодо зміни функціонального призначення земельних ділянок) 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

31.  Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, 1 

32.  Про землекористування по вулиці Євгена Коновальця (не прийнято) 

33.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

34.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Кринична, 42/1 
35.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 288 

(знято на доопрацювання) 
36.  Про зміну землекористувань 

37.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

38.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

39.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

41.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на площі Ринок, 23 (не 
прийнято) 

42.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Івана 
Новодворського, 15-а 

43.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в районі вулиці Симона 
Петлюри – вулиці Уляни Кравченко (не прийнято) 

44.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 
116 

45.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

46.  Про поновлення договору оренди землі (не прийнято) 

47.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 29а (не прийнято) 



49.  Про надання земельної ділянки на вулиці Полковника Різуна-Грегіта 

50.  Про землекористування на вулиці Остапа Терлецького, 4 (не прийнято) 

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

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

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

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

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

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

57.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі Саджавка (не 
прийнято) 

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

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

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

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 43 (не прийнято) 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Гетьманська, 14 а (не прийнято) 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Григорія Пришляка (не прийнято) 

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

65.  Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

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

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

68.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

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

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

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

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

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Івана Франка (не прийнято) 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Карпатській 

75.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в селі Саджавка 



76.  Про землекористування на вулиці Січових Стрільців 

77.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

78.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

79.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 24.10.2019р. № 4111-
54/2019 

80.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

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

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

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

84.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 

85.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Гетьманській 

86.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

87.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 21.12.2017 р. № 
2217-28/2017 

88.  Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, біля будинку № 68 

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

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

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

92.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

93.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Чернівецькій (знято з розгляду) 

94.  Про землекористування по вулиці Василя Симоненка, 1 

95.  Про землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2б 

96.  Про землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2б 

97.  Про землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2б 

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

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

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

101. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

102. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

103. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (не 
прийнято) 

104. Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а (не прийнято) 

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

106. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича (не прийнято) 



107. Про землекористування по вулиці Василя Попадюка (не прийнято) 

108. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

109. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 23.05.2019р. № 3764-
45/2019 

110. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради 
від 10.01.2019 № 3420-40/2019 (не прийнято) 

111. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 5 

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

113. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

114. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 150 

115. Про поділ земельної ділянки 

116. Д.1 Про продаж права власності на землю на земельних торгах 

117. Д.2. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

118. Д. 3. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 

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

120. Д.5. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри (не прийнято) 

121. Д.6. Про затвердження проекту землеустрою 

122. Д.7. Про затвердження проекту землеустрою 

123. Д.8. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів 

124. Д.9. Про землекористування на вулиці Антона Чехова 

125. Д.10. Про землекористування на вулиці Моцарта, 61 

126. Д.11. Про землекористування на вулиці Антона Чехова, 20 

127. Д.12. Про землекористування на вулиці Театральна, 24 (не прийнято) 

128. Д.13. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду (не 
прийнято) 

129. Д.14. Про надання дозволу на внесення змін до договору оренди землі на вулиці 
Карпатській, 22-а 

130. Д.15. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Торговиця, 35-а (не 
прийнято) 

131. Д.16. Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуального гаража 
(не прийнято) 

132. Д.17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (не прийнято) 

133. Д.18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (не прийнято) 

134. Д.19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 41 

135. Д.20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Моцарта, 54-а 

136. Д.21. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (не 
прийнято) 

137. Д.22. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 21.11.2019 р. 
№ 4208-55/2019 



138. Д.23. Про поділ земельної ділянки 

139. Д.24. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 
садівництва 

140. Д.25. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

141. Д.26. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (не 
прийнято) 

142. Д.27. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (не 
прийнято) 

143. Д.28. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

144. Д.29. Про поновлення договору 

145. Д.30. Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ГРУШЕВСЬКОГО 88” 

146. Д.31. Про землекористування на вулиці Василя Симоненка 

147. Д.32. Про зміну землекористування на вулиці Карпатська 

148. Д.33. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 
211 (не прийнято) 

149. Д.34 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

 
Порядок денний 

 
1. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2020 рік 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4443-59/2020 додається 

 
2. СЛУХАЛИ: Про запровадження сільського зеленого туризму 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 
енергозбереження 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4444-59/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про кластер промислів Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 
енергозбереження 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4445-59/2020 додається 
 
 



4. СЛУХАЛИ: Про туристичний кластер Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 
енергозбереження 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4446-59/2020 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про стимулювання 
ощадного використання енергоресурсів у закладах бюджетної сфери 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник відділу інвестиційної політики та 
енергозбереження 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4447-59/2020 додається 

 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

міської ради, які підлягають приватизації у 2020 році 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4448-59/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийської міської ради 
частини нежитлового приміщення по вул. Театральна, 15 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4449-59/2020 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 02.01.2019 р. № 444 
на нежитлове приміщення по вул. Січових Стрільців, 39 в м. Коломия 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4450-59/2020 зі змінами додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця 
комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого 
комунального майна 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 



ВИСТУПИЛИ: Петро Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4451-59/2020 зі змінами додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної Програми 
«Здоров’я громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 
16.01.2020р. №4374-57/2020 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття з розгляду даного питання, за - 26 
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4452-59/2020 зі змінами додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу виконавчого комітету 
міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко з проханням надати слово 
Володимиру Григоруку 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова, за – 16 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

13. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати 
при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4453-59/2020 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: Василь Михайлищук, директор КП «Зеленосвіт» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4454-59/2020 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 
“Коломиятеплосервіс” у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Юрій Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4455-59/2020 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію управління освіти Коломийської 
міської ради у сервісний центр закладів освіти Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Сергій Лосюк, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Віктор Будзінський, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Зміни до генерального плану с. Саджавка по вул. Залізнична 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади, суміщені з детальним 
планом території земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4456-59/2020 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління освіти 
Коломийської міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Бойцан, заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

19. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.04.2017 р. № 4 
на нежитлове приміщення по вул. Вагилевича, 3 в м. Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4457-59/2020 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.04.2017 р. № 
301 на нежитлове приміщення по вул. Січових Стрільців, 4 в місті Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4458-59/2020 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення міської ради від 21.02.2019р. 
№3468-41/2019 «Про стан обліку, збереження, та використання майна 
комунальної власності» 



ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4459-59/2020 зі змінами додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про погодження річного плану виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії КП «Коломиятеплосервіс» на 
2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Юрій Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4460-59/2020 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про встановлення форм для розрахунку тарифів на 
послуги із захоронення твердих побутових відходів 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4461-59/2020 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про погодження річного плану надання послуг із 
захоронення твердих побутових відходів 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4462-59/2020 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію бібліотечної системи Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Уляна Мандрусяк, начальник управління культури міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Геннадій Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4463-59/2020 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4464-59/2020додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс військової частини А4267 в м. Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4465-59/2020 додається 



28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
10.12.2015р. №23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони 
навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4466-59/2020 додається 
 

Секретар міської ради Олег Романюк запропонував повернутися до 
розгляду питання №1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
24.10.2019р. №4064-54/2019 «Про затвердження міської цільової програми 
містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста 
Коломиї на 2017 – 2021 роки у новій редакції» та питання №2 «Про надання 
дозволу на внесення змін до окремої частини генерального плану м. Коломия 
(щодо зміни функціонального призначення земельних ділянок) Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до питань, за - 19 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
24.10.2019р. №4064-54/2019 «Про затвердження міської цільової програми 
містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста 
Коломиї на 2017 – 2021 роки у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4467-59/2020 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін до окремої 
частини генерального плану м. Коломия (щодо зміни функціонального 
призначення земельних ділянок) Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4468-59/2020 додається 
 

Розгляд земельних питань 
 

31. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, 1 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4469-59/2020 додається 

 
32. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Євгена Коновальця 

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

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4470-59/2020 додається 

 
34. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Кринична, 42/1 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4471-59/2020 додається 

 
35. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Гетьмана Івана Мазепи, 288 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за - 24 
ВИРІШИЛИ: знято на доопрацювання 

 
36. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар, міський голова заявив про конфлікт інтересів та 
участі у голосуванні не братиме 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Леся Белявська, Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
 
 
 
 
 



37. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4472-59/2020 додається 

 
38. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4473-59/2020 додається 

 
39. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4474-59/2020додається 

 
40. 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 - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
41. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

площі Ринок, 23 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
42. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Івана Новодворського, 15-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4475-59/2020 додається 
 
 



43. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки в 
районі вулиці Симона Петлюри – вулиці Уляни Кравченко 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

44. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Олекси Довбуша, 116 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4476-59/2020додається 

 
45. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4477-59/2020 додається 

 
46. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

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

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4478-59/2020 додається 

 
48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 
29а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



49. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на вулиці Полковника 
Різуна-Грегіта 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4479-59/2020додається 
 

50. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Остапа Терлецького, 4 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
51. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4480-59/2020 зі змінами додається 

 
52. 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 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4481-59/2020 додається 

 
53. 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 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4482-59/2020 додається 

 
54. 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 - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4483-59/2020 додається 

 
55. 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 - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4484-59/2020 додається 

 
56. 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 - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4485-59/2020 додається 

 
57. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки 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 - 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

58. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4486-59/2020 додається 

 
59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4487-59/2020 додається 

 



60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4488-59/2020 додається 

 
61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 43 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьманська, 14 а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 7 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Григорія Пришляка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
65. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4489-59/2020 додається 

 



66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4490-59/2020 додається 

 
67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4491-59/2020 додається 
 

68. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4492-59/2020 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4493-59/2020 додається 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун з пропозицією реалізувати дану земельну 
ділянку на земельних торгах 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 
 



71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4494-59/2020 додається 
 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олега 
Ольжича, 16 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4495-59/2020 додається 
 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатській 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4496-59/2020 додається 
 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4497-59/2020 додається 
 

76. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4498-59/2020 додається 
 

77. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4499-59/2020 додається 
 

78. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4500-59/2020 додається 
 

79. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 24.10.2019р. № 4111-54/2019 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4501-59/2020 додається 
 

80. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4502-59/2020 додається 
 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

84. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

85. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьманській 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Леся Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4503-59/2020 додається 
 

86. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4504-59/2020 додається 
 

87. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 21.12.2017 р. № 2217-28/2017 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4505-59/2020 додається 
 

88. СЛУХАЛИ: Про землекористування на проспекті Михайла 
Грушевського, біля будинку № 68 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4506-59/2020 додається 
 

89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4507-59/2020 додається 
 

90. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

92. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4508-59/2020 додається 
 

93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Чернівецькій 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття з розгляду даного питання, за - 23 
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду 
 

94. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Василя Симоненка, 1 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4509-59/2020 додається 



95. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2б 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4510-59/2020 додається 
 

96. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2б 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4511-59/2020 додається 
 

97. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Симоненка, 2б 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4512-59/2020 додається 
 

98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 
1а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4513-59/2020 додається 
 

99. 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 - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4514-59/2020 додається 
 

100. 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 №4515-59/2020 додається 



101. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук, депутат міської ради заявив про 
конфлікт інтересів та участі у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4516-59/2020 додається 
 

102. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4517-59/2020 додається 
 

103. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаража 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко з проханням надати слово отцю Юрію 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова, за – 25 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: отець Юрій щодо недопущення будівництва гаража 
ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, Андрій Турянський, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Михайлу Кушніруку, за – 27 
ВИСТУПИЛИ: Михайло Кушнірук  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

104. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 
2-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

105. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ВИСТУПИЛИ: Роман Крутко, депутат міської ради заявив про конфлікт 
інтересів та участі у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4518-59/2020 додається 
 

106. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

107. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Василя Попадюка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

108. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4519-59/2020 додається 
 

109. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 23.05.2019р. № 3764-45/2019 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4520-59/2020 додається 
 

110. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 
Коломийської міської ради від 10.01.2019 № 3420-40/2019 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко, Любов Сончак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 
 



111. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 5 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4521-59/2020 додається 
 

112. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4522-59/2020 додається 
 

113. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4523-59/2020 додається 
 

114. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Івана Франка, 150 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4524-59/2020 додається 
 

115. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4525-59/2020 додається 
 

116. СЛУХАЛИ: Про продаж права власності на землю на земельних 
торгах 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4526-59/2020 додається 
 
 



117. СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4527-59/2020 додається 
 

118. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4528-59/2020 додається 
 

119. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4529-59/2020 додається 
 

120. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Симона Петлюри 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

121. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4530-59/2020 додається 
 

122. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4531-59/2020 додається 
 
 
 



123. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4532-59/2020 додається 
 

124. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Антона Чехова 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4533-59/2020 додається 
 

125. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Моцарта, 61 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4534-59/2020 додається 
 

126. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Антона Чехова, 20 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4535-59/2020 додається 
 

127. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Театральна, 24 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

128. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

129. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін до договору 
оренди землі на вулиці Карпатській, 22-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4536-59/2020 додається 
 

130. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 
Торговиця, 35-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

131. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуального гаража 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

132. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

133. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

134. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла 
Грушевського, 41 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4537-59/2020 додається 
 

135. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Моцарта, 54-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4538-59/2020 додається 
 

136. 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 - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

137. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 21.11.2019 р. № 4208-55/2019 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4539-59/2020 додається 
 

138. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4540-59/2020 додається 
 

139. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4541-59/2020 додається 
 

140. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4542-59/2020 додається 
 
 
 



141. 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 - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

142. 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 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

143. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Василевський, депутат міської ради заявив про 
конфлікт інтересів та участі у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4543-59/2020 додається 
 

144. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4544-59/2020 додається 
 

145. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ГРУШЕВСЬКОГО 
88” 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4545-59/2020 зі змінами додається 
 

146. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Симоненка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4546-59/2020 додається 
 

147. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Карпатська 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4547-59/2020 додається 
 

148. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
вулиці Карпатська, 211 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Петро Васкул 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

149. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4548-59/2020 додається 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду додаткового земельного питання 

№21 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 19  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4549-59/2020 додається 
 

Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №18 Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 29а  
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 13  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 

Запропонував повернутися до розгляду додаткового земельного питання 
№33 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 
211  
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 17  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 



Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №32 Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 43 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 15  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 

150. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На 59 сесії депутатами внесено 4 запити. 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4550-59/2020 - №4553-59/2020 додаються 
 

Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №11 Про 
зміну цільового призначення земельної ділянки на площі Ринок, 23 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 17  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 59 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: 59 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст організаційного відділу                           Світлана Бежук 


