
Протокол 
Тридцять дев'ятої сесії (ІІ пленарного засідання)                                                                                         

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 
13.12.2018 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 27 депутатів міської ради 

Відсутні: А. Божик, В. Василевський, Л. Жупанський, І. Костюк, О. Петрів,                    
О. Поясик, А. Турянський, К. Станко 
 

 Міський голова І. Слюзар нагородив народного депутата А. Іванчука 
відзнакою Коломийського міського голови. 

 Міський голова І. Слюзар нагородив депутата міської ради П. Кривюка 
грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та депутата 
міської ради В. Козоріза грамотою міського голови з нагоди Дня місцевого 
самоврядування. 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував повернутися до розгляду порядку денного 39 сесії міської 
ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
 ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду порядку денного.  

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного 23 загальні питання: 

 1. Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури В. Ковалюка 
про результати діяльності Коломийської місцевої прокуратури на території 
міста Коломиї та Коломийського району за 11 місяців 2018 року 
 2. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Роздрібна 
торгово-закупівельна база громадського харчування» 
 3. Про надання земельних ділянок у постійне користування 
 4. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 
виконавчих органів 
 5. Про оплату праці Коломийського міського голови у 2019 році 
 6. Про оплату праці керівництва міської ради та працівників виконавчих 
органів міської ради у 2019 році 
 7. Про внесення змін до пункту 4 рішення міської ради від 06.09.2018 
№2930-36/2018 «Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку 
інфраструктури міста Коломиї» 
 8. Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-
економічного розвитку 
 9. Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-
2020 роки в новій редакції 



 10. Про затвердження програми «Поховання померлих одиноких 
громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 
відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки» 
 11. Про надання пільг у 2019 році 
 12. Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади 
на 2019-2023 роки» 
 13. Про міський бюджет на 2019 рік 
 14. Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 
рік 
 15. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015р. №5-1/2015 
«Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його 
складу» 
 16. Про уточнення бюджету Воскресинцівської сільської ради на 2018 рік 
 17. Про затвердження статуту комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції 
 18. Про списання з балансу основних засобів 
 19. Про звільнення комунального підприємства КП «Коломийський 
центральний продовольчий ринок» від сплати частини чистого прибутку 
(доходу) 
 20. Про зміну назви комунального підприємства «Житлоінфоцентр» та 
затвердження Статуту в новій редакції 
 21. Про затвердження Положення про юридичний відділ Коломийської 
міської ради у новій редакції 
 22. Про затвердження Положення про управління культури Коломийської 
міської ради  
 23. Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26             

 ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного. 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного 2 земельні питання: 

1. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. 
2. Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25             
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

Порядок денний 

1. Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури В. Ковалюка про результати 
діяльності Коломийської місцевої прокуратури на території міста Коломиї та 
Коломийського району за 11 місяців 2018 року 

2. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Роздрібна торгово-закупівельна 
база громадського харчування» 

3. Про надання земельних ділянок у постійне користування 

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



5. Про оплату праці Коломийського міського голови у 2019 році 

6. Про оплату праці керівництва міської ради та працівників виконавчих органів міської ради у 
2019 році 

7. Про внесення змін до пункту 4 рішення міської ради від 06.09.2018 №2930-36/2018 «Про 
затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї» 

8. Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку 

9. Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки в новій 
редакції 

10. Про затвердження програми «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного 
місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 
2018-2020 роки» 

11. Про надання пільг у 2019 році 

12. Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» 
 

13. Про міський бюджет на 2019 рік 

14. Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 
 

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

16. Про уточнення бюджету Воскресинцівської сільської ради на 2018 рік 

17. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Коломийської 
міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  

18. Про списання з балансу основних засобів 

19. Про звільнення комунального підприємства КП «Коломийський центральний продовольчий 
ринок» від сплати частини чистого прибутку (доходу) (не прийнято) 

20. Про зміну назви комунального підприємства «Житлоінфоцентр» та затвердження Статуту в 
новій редакції 

21. Про затвердження Положення про юридичний відділ Коломийської міської ради у новій 
редакції 

22. Про затвердження Положення про управління культури Коломийської міської ради (не 
прийнято) 

23. Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 

24. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

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

26. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва  

27. Про зміну цільових призначень земельних ділянок 

28. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

29. Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

30. Про надання в оренду земельної ділянки 

31. Про зміну землекористування на вулиці Карпатська, 176 

32. Про землекористування на вулиці Івана Карпенка-Карого, 4 (не прийнято) 

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

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

35. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 40 

36. Про землекористування по вулиці Театральна (не прийнято) 

37. Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша (не прийнято) 



38. Про землекористування по вулиці Стефаника, 2-а  

39. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 121-б 

40. Про землекористування на вулиці Гетьманська, 9 (не прийнято) 

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

42. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 311 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

44. Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

45. Про землекористування на вулиці Кринична, 80 

46. Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського, 34 

47. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 47 (не прийнято) 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Шарлая, 62 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Військова, 62 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 43 (не прийнято) 

52. Про землекористування на вулиці Військова, 14 
 

53. Про розгляд звернення Дутчака А. В. (не прийнято) 

54. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

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

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

58. Про землекористування по вулиці Полковника М. Колодінського, 27 (не прийнято) 

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

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

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

63. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд гр. Сербенюк К.М.  

64. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд гр. Данило Д.Б.  

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

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

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража (не прийнято) 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва 



69. Про розгляд звернень Щербатюка В.С. 

70. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства гр. Півтораку М.В. 

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

72. Про надання в оренду земельних ділянок 

73. Про землекористування на вулиці Степана Бандери, 44 

74. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)  

75. Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування від 30 жовтня 2018 року 

76. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 163 

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Миколи Верещинського, 9 (не прийнято) 

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

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Романа Шухевича 

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

81. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.09.2018 р. № 2986-36/2018 

82. Про землекористування на вулиці Валова (не прийнято) 

83. Про землекористування на вулиці Ірини Вільде 

84. Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

85. Про землекористування на вулиці Василя Симоненка 

86. Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

87. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  ділянок 
несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу на земельних торгах 

88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 17 (не прийнято) 

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

90. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Карпатська, 215 

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

92. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Полковника Семена Палія (не 
прийнято) 

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

94. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

95. Д 1 Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая  
 

 

96. Д 2 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
 

97. Д 3 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая (не прийнято) 
 

98. Д 4 Про внесення змін у рішення міської ради від 19.07.2018 р. №2848-35/2015 

99. Д 5 Про зміну цільового призначення земельних ділянок  



100. Д 6 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення 

101. Про прийняття рішень по депутатських запитах 
102. Різне 

103. Про закриття 39 сесії міської ради 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Переходимо  до розгляду питань порядку денного. 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури             
В. Ковалюка про результати діяльності Коломийської місцевої прокуратури на 
території міста Коломиї та Коломийського району за 11 місяців 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Ковалюк Василь Петрович, керівник Коломийської місцевої 
прокуратури 
ВИСТУПИЛИ: C.Лосюк, Є.Заграновський 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3221-39/2018 додається 

2. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Роздрібна торгово-закупівельна база громадського харчування» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3222-39/2018 зі змінами додається 
 

3.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у постійне користування» 
ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3223-39/2018 додається 
 

4.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3224-39/2018 додається 

 
5.СЛУХАЛИ: «Про оплату праці Коломийського міського голови у 2019 

році» 
ДОПОВІДАЧ: О. Романюк, секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова, оголосив про конфлікт інтересів та 
про те, що участі у голосуванні не братиме. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3225-39/2018 додається 
 

6.СЛУХАЛИ: «Про оплату праці керівництва міської ради та працівників 
виконавчих органів міської ради у 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 



ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3226-39/2018 додається 
 

7.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до пункту 4 рішення міської ради від 
06.09.2018 №2930-36/2018 «Про затвердження Положення про пайову участь у 
розвитку інфраструктури міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк, І.Слюзар, М.Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3227-39/2018 додається 
 

8.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про цільовий фонд 
соціально-економічного розвитку» 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3228-39/2018 додається 
 

9.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті 
Коломиї на 2016-2020 роки в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3229-39/2018 додається 
 

10.СЛУХАЛИ: «Про затвердження програми «Поховання померлих 
одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від 
поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3230/2018 додається 
 

11.СЛУХАЛИ: «Про надання пільг у 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, Г.Бакай 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3231/2018 зі змінами додається 
 

12.СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської комплексної Програми 
«Здоров’я громади на 2019-2023 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3232-39/2018 додається 
 

13.СЛУХАЛИ: «Про міський бюджет на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3233-39/2018 зі змінами додається 
 

14.СЛУХАЛИ: «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3234-39/2018 зі змінами додається 
 

15.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
10.11.2015р. №5-1/2015 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та 
затвердження його складу» 
ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3235-39/2018 додається 
 

16.СЛУХАЛИ: «Про уточнення бюджету Воскресинцівської сільської ради 
на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3236-39/2018 додається 
 

17.СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги»  
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3237-39/2018 зі змінами додається 
 

18.СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу основних засобів» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3238-39/2018 додається 
 

19.СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства КП 
«Коломийський центральний продовольчий ринок» від сплати частини чистого 
прибутку (доходу) » 
ДОПОВІДАЧ: А.Риндич, директор КП «Коломийський центральний 
продовольчий ринок» 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, С.Федчук, Т.Гнатишин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

20.СЛУХАЛИ: «Про зміну назви комунального підприємства 
«Житлоінфоцентр» та затвердження Статуту в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3239-39/2018 додається 
 

21.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про юридичний відділ 
Коломийської міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Сончак, начальник юридичного відділу міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3240-39/2018 додається 
 

22.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про управління культури 
Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

23.СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ:  Г.Бакай, начальник фінансового управління  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3241-39/2018  зі змінами додається 
 

Розгляд земельних питань: 
 

24.СЛУХАЛИ: «Про продаж права оренди землі на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3242-39/2018 зі змінами додається 
 

25.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

26. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3243-39/2018 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільових призначень земельних ділянок» 



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3244-39/2018 додається 
 

28. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3245-39/2018 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3246-39/2018 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3247-39/2018 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Карпатська, 176» 
ВИСТУПИЛИ: 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3248-39/2018 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Карпенка-Карого, 
4» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 16   
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

33.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3249-39/2018 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 40» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3250-39/2018 додається 
 

36. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Театральна» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

37. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

38. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Стефаника, 2-а»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3251-39/2018 
 

39. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
вулиці Січових Стрільців, 121-б» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3252-39/2018 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Гетьманська, 9» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

41. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на площі                     
Привокзальній, 2-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 7  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

42. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 311» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3253-39/2018 додається 
 



43. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олександра 
Пушкіна, 6» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3254-39/2018 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3255-39/2018 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Кринична, 80» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3256-39/2018 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського, 
34» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3257-39/2018 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3258-39/2018 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 
47» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

49. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая, 62» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3259-39/2018 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Військова, 62» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3260-39/2018 додається 



 
51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 
43» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

52. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Військова, 14» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3261-39/2018 додається 
 

53. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Дутчака А. В.» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

54. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3262-39/2018 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3263-39/2018 додається 
 

56. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: В. Козоріз 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

57. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3264-39/2018 додається 
 



58. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Полковника                       
М. Колодінського, 27» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 7  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

59. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1 - 8  
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2 - 15  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

60. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Василя Попадюка» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -3  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

61. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: О.Яцяк повідомила про конфлікт інтересів та про те, що участі 
у голосуванні не братиме  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3265-39/2018 додається 

 
62. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: 
ВИСТУПИЛИ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3266-39/2018 зі змінами додається 
 

63. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр. Сербенюк К.М.»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3267-39/2018 додається 
 

64. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр. Данило Д.Б.»  



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3268-39/2018 додається 
 

65. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3269-39/2018 зі змінами додається 
 

66. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3270-39/2018 додається 
 

67. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

68. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3271-39/2018 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень Щербатюка В.С.» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3272-39/2018 зі змінами додається 
 

70. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства гр. Півтораку М.В.» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3273-39/2018 додається 
 

71. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



 
72. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3274-39/2018 додається 
 

73. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Степана Бандери, 44» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Т.Боднарук, повідомив про конфлікт інтересів та про те, що 
участі у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3275-39/2018 додається 
 

74. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічних 
документацій щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20          
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3276-39/2018 додається 
 

75. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 30 
жовтня 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3277-39/2018 додається 
 

76. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 
163» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин ч 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3278-39/2018 додається 
 

77. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Верещинського, 9» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

78. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3279-39/2018 додається 
 



79. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на 
вулиці Романа Шухевича» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3280-39/2018 додається 
 

80. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

81. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 10.09.2018 р. № 2986-36/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3281-39/2018 додається 
 

82. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Валова» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

83. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Ірини Вільде» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3282-39/2018 додається 
 

84. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3283-39/2018 додається 

 
85. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Василя Симоненка» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3284-39/2018 додається 
 

86. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на передачу земельних ділянок в 
суборенду» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3285-39/2018 додається 
 



87. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажи 
на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3286-39/2018 додається 
 

88. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 17» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

89. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Миколайчука, біля будинку 
№ 28-в» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

90. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатська, 215» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3287-39/2018 додається 

 
91. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

92. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на 
вулиці Полковника Семена Палія» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

93. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на площі Ринок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

94. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3288-39/2018 додається 
 

95. СЛУХАЛИ: «Д 1 Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3289-39/2018 додається 

 
96. СЛУХАЛИ: «Д 2 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3290-39/2018 додається 
 

97. СЛУХАЛИ: «Д 3 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 
Івана Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 7  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

98. СЛУХАЛИ: «Д 4 Про внесення змін у рішення міської ради від 
19.07.2018 р. №2848-35/2015» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3291-39/2018 додається 
 

99. СЛУХАЛИ: «Д 5 Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3292-39/2018 додається 
 

100. СЛУХАЛИ: «Д 6 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3293-39/2018 додається 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував надати слово п.Гаврилюку.  
Дав протокольне доручення заступнику міського голови О.Дячуку знайти 

та запропонувати альтернативну ділянку Михайлу Івановичу Гаврилюку 
 

101. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду земельного питання №2 
«Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 21  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3294-39/2018 додається 
 

102. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На тридцять дев'ятій сесії депутатами внесено 20 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 - 20            
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №3295-39/2018 по №3314-39/2018 
додаються 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 39 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  
За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: 39 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                 Я. Липка          
організаційного відділу 


