
Протокол 
Сорокової сесії (ІІ пленарного засідання)                                                                                         

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

10.01.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 
Присутні: 22 депутати міської ради 

Відсутні: П.Кривюк, Є.Заграновський, В.Василевський, І.Ільчишин, О.Петрів, 

К.Станко, Л.Жупанський,  С.Проскурняк, Р.Крутко, І.Гуменюк, О.Яцяк. 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Надав слово депутату обласної ради С.Коцюру. 

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний  додаткові загальні питання: 
1. «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 
2. «Про передачу на баланс майна сільських рад» 
3. «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 р. № 3212-

39/2018 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи служби  
превентивної  поліції,  покращення  її   матеріально-технічного забезпечення та 
підняття іміджу служби в м. Коломиї   на  2016-2020  роки’’, затвердженої 
рішенням міської ради 24.12.2015 р. № 74-3/2015» 

4. «Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди 
нежитлового приміщення по вул. Леонтовича, 22»  

5. «Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до 
комунальної власності міста» 

6. «Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради 
у новій редакції» 

7. «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.10.2018 р. №3067-
38/2018 по Програмі “Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних 
споруд” на 2017-2020 роки» 

8. «Про  внесення змін  до рішення міської ради від 18.10.2018 р. №3066-
38/2018 по міській Програмі “Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 
роки”» 

9. «Про затвердження порядку та грошової норми витрат на забезпечення 
компенсаційними виплатами на харчування  учасників спортивних заходів»  

10. «Про  внесення змін  до рішення міської ради від 07.12.2017 р. №2137-
27/2017 «Про затвердження міської Програми «Проведення навчально-
тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту» на 2018-2021 
роки» 

11. «Про зміну засновника, перейменування закладів освіти приєднаних 
сільських територіальних громад та затвердження їх статутів у новій редакції» 

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



       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний  додаткові земельні питання: 
1. «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015р. № 52-

3/2015 «Про затвердження програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-
2020 роки»  

2. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на 
вулиці Полковника Семена Палія» 
            А також повернутися до розгляду  питання «Про надання в оренду 
земельної ділянки на вул І. Шарлая». 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 17 
       ВИРІШИЛИ:  не вносити у порядок денний  
 
      За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23                 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 
Порядок денний 

1. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

2. Про передачу на баланс майна сільських рад 
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 р. № 3212-39/2018 ’’Про 

затвердження програми удосконалення роботи служби  превентивної  поліції,  
покращення  її   матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. 
Коломиї   на  2016-2020  роки’’, затвердженої рішенням міської ради 24.12.2015 р.        
№ 74-3/2015 

4. Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового 
приміщення по вул. Леонтовича,22 

5. Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у новій 
редакції 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.10.2018 р. №3067-38/2018 по 
Програмі “Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних споруд” на 2017-2020 
роки 

7. Про  внесення змін  до рішення міської ради від 18.10.2018 р. №3066-38/2018 по 
міській Програмі “Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки” 

8. Про затвердження порядку та грошової норми витрат на забезпечення 
компенсаційними виплатами на харчування  учасників спортивних заходів 

9. Про зміну засновника, перейменування закладів освіти приєднаних сільських 
територіальних громад та затвердження їх статутів у новій редакції 

10. Про  внесення змін  до рішення міської ради від 07.12.2017 р. №2137-27/2017 «Про 
затвердження міської Програми «Проведення навчально-тренувальних зборів та 
змагань з неолімпійських видів спорту» на 2018-2021 роки 

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



12. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015р. № 52-3/2015 «Про 
затвердження програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки 

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

14. Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
15. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Сильвестра Яричевського, 9 
16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Дмитра Вітовського 
17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 43 
18. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Дутчаку А.І. 
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

індивідуального садівництва 
20. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Цітульському С.М.  
21. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Кузьмину Ю.В. 
24. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Джигринюк М.Я.  
25. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
26. Про надання земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства  гр. Еспіг  Н.О. 
27. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Дудяк І.В.  
28. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Голіней Г.Я.  
29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Саджавка (знято на доопрацювання) 
30. Про надання земельних ділянок у власність  для ведення особистого селянського 

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

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

господарства гр. Федоришин Г.Я.          
33. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства          
34. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в с. Саджавка по вул. Зелена 
35. Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 
36. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 
37. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 19 (не прийнято) 
38. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
39. Про землекористування на вулиці Івана Карпенка-Карого, 4 (не прийнято) 
40. Про надання земельної ділянки у власність на вулиці Кирила Трильовського, 14-к 



41. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на 
вулиці Кирила Трильовського, 14-л 

42. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Українська, 48а/1       

43. Про землекористування по вулиці Петра Ніщинського, 1-в 
44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Йосипа Гірняка, 3 (знято на доопрацювання) 
45. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
46. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 163 
47. Про землекористування на вулиці Василя Симоненка 
48. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 
49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки (не прийнято) 
50. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
51. Про землекористування  в с. Саджавка 
52. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою 
53. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 13.12.2018 р. №3264-

39/2018 
54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Полковника Семена Палія 
55. Про надання в оренду земельної ділянки на вул І.Шарлая 
56. Про прийняття рішень по депутатських запитах 
57. Різне 

58. Про закриття 40 сесії міської ради 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

        Переходимо  до розгляду питань порядку денного 
 
1. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, В. Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3371-40/2019 зі змінами додається 

2. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс майна сільських рад» 
ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3372-40/2019 додається 

3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 р. 
№ 3212-39/2018 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи служби  
превентивної  поліції,  покращення  її   матеріально-технічного забезпечення та 
підняття іміджу служби в м. Коломиї   на  2016-2020  роки’’, затвердженої 
рішенням міської ради 24.12.2015 р. № 74-3/2015» 
ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу цивільного захисту  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3373-40/2019 додається 



4. СЛУХАЛИ: «Про затвердження списку учасників конкурсу на право 
оренди нежитлового приміщення по вул. Леонтовича,22» 
ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, головний інженер, заступник начальника УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3374-40/2019 додається 

5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту 
міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, головний інженер, заступник начальника УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3375-40/2019 додається 

6. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.10.2018 р. 
№3067-38/2018 по Програмі “Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних 
споруд” на 2017-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3376-40/2019 додається 

7. СЛУХАЛИ: «Про  внесення змін  до рішення міської ради від 18.10.2018 р. 
№3066-38/2018 по міській Програмі “Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 
роки” 
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3377-40/2019 додається 

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження порядку та грошової норми витрат на 
забезпечення компенсаційними виплатами на харчування  учасників спортивних 
заходів 
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3378-40/2019 додається 

9. СЛУХАЛИ: «Про зміну засновника, перейменування закладів освіти 
приєднаних сільських територіальних громад та затвердження їх статутів у 
новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3379-40/2019 додається 

10. СЛУХАЛИ: «Про  внесення змін  до рішення міської ради від 
07.12.2017 р. №2137-27/2017 «Про затвердження міської Програми 
«Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів 
спорту» на 2018-2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3380-40/2019 додається 



11. СЛУХАЛИ: «Про    внесення     змін     до    рішення міської ради від 
10.12.2015 р. №23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони 
навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, головний інженер, заступник начальника УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3381-40/2019 додається 

12. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
10.12.2015р. № 52-3/2015 «Про затвердження програми земельної реформи        
м. Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3382-40/2019 додається 

13. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду порядку денного» 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду порядку денного 

14. СЛУХАЛИ: «Про внесення до порядку денного земельних питань» 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, І.Слюзар, міський голова, запропонував: 
1.«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці 
Полковника Семена Палія» 
2. «Про надання в оренду земельної ділянки на вул І.Шарлая» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ВИРІШИЛИ: не вносити у порядок денний 

15. СЛУХАЛИ: «Про внесення до порядку денного земельних питань» 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, міський голова, запропонував: 
1.«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці 
Полковника Семена Палія» 
2. «Про надання в оренду земельної ділянки на вул І.Шарлая» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ВИРІШИЛИ: не вносити у порядок денний 

16. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3383-40/2019 додається 

17. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3384-40/2019 додається 

18. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Сильвестра Яричевського, 9 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3385-40/2019 додається 

19. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Дмитра Вітовського 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3386-40/2019 додається 

20. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 43 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3387-40/2019 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Дутчаку А.І. 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3388-40/2019 додається 

22. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки для індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3389-40/2019 додається 

23. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Цітульському С.М.  
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3390-40/2019 додається 

24. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.3 на доопрацювання – 21 



ГОЛОСУВАЛИ: за − 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3391-40/2019 зі змінами додається 

25. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3392-40/2019 додається 

26. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної  ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Кузьмину Ю.В. 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3393-40/2019 додається 

27. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Джигринюк М.Я.  
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3394-40/2019 додається 

28. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурдинюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3395-40/2019 додається 

29. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність  для ведення 
особистого селянського господарства  гр. Еспіг  Н.О. 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3396-40/2019 додається 

30. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Дудяк 
І.В.  
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3397-40/2019 додається 

31. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Голіней Г.Я.  



ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3398-40/2019 додається 

32. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в с. Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення знято на доопрацювання 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність  для ведення 
особистого селянського господарства 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3399-40/2019 додається 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність  для ведення 
особистого селянського господарства     
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3400-40/2019 додається 

35. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність  для ведення 
особистого селянського господарства гр. Федоришин Г.Я.         
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3401-40/2019 додається 

36. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства        
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3402-40/2019 додається 

37. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки в             
с. Саджавка по вул. Зелена 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3403-40/2019 додається 

38. СЛУХАЛИ: « Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3404-40/2019 додається 

39. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3405-40/2019 додається 

40. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: П. Васкул, депутат міської ради. Повідомив про конфлікт 
інтересів і участі у голосуванні не братиме. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3406-40/2019 додається  

41. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 
І.Франка,19» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

42. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Карпенка-Карого, 4 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність на вулиці 
Кирила Трильовського, 14-к 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3407-40/2019 додається 

44. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва на вулиці Кирила Трильовського, 14-л 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3408-40/2019 додається 

45. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці 
Українська, 48а/1      
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3409-40/2019 додається 

46. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Петра                 
Ніщинського,     1-в 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3410-40/2019 додається 

47. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Йосипа Гірняка, 3 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

48. СЛУХАЛИ: «Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3411-40/2019 додається 

49. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 
163 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3412-40/2019 додається 

50. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Василя Симоненка 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3413-40/2019 додається 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурдинюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3414-40/2019 додається 

52. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

53. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок 



ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3415-40/2019 додається 

54. СЛУХАЛИ: «Про землекористування  в с. Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3416-40/2019 додається 

55. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3417-40/2019 додається 

56. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 
13.12.2018 р. №3264-39/2018 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3418-40/2019 додається 

57. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду земельного питання «Про 
землекористування на вулиці І.Карпенка-Карого,4» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду- 18 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду  
 

58.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці І.Карпенка-Карого,4» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

59. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду земельного питання «Про 
землекористування на вулиці І.Карпенка-Карого,4» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду- 16 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду  
 

60. СЛУХАЛИ: «Про повернення до порядку денного» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 



61. СЛУХАЛИ: «Про внесення у порядок денний питання «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Полковника Семена Палія» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

62. СЛУХАЛИ: «Про внесення у порядок денний питання №27 «Про 
надання в оренду земельної ділянки на вул І.Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

63. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на 
вулиці Полковника Семена Палія» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3419-40/2019 додається 

64. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вул. І.Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3420-40/2019 додається 

65. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На сороковій сесії депутатами внесено 6 запитів. Відповідно до пункту 12 

статті 2.6 Регламенту міської ради рішення  міської ради з питань депутатських 
запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним 
(одноразовим) голосуванням. 

За прийняття рішень по депутатських запитах 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19          
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №3421-40/2019 по №3426-34/2019 
додаються 

 
66.  СЛУХАЛИ: «Про закриття ІІ пленарного засідання 40 сесії міської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                               Я. Липка     
організаційного відділу 


