
Протокол 
П’ятдесят сьомої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

16.01.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні: 29 депутатів міської ради 
Відсутні: Тамара Базюк, Володимир Василевський, Любомир Жупанський, 
Петро Кривюк, Сергій Лосюк, Мирослав Михайлюк 
 
П’ятдесят сьому сесію міської ради відкрив міський голова Ігор Слюзар  
 
За відкриття 57-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: відкрити 57 сесію міської ради 
Засідання 57 сесії міської ради вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш», вшанували хвилиною 
мовчання загиблих захисників Донецького аеропорту. 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
 
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 17 додаткових загальних питань 
та розглянути їх першими у порядку денному: 

1. Про виконання міського бюджету за 2019 рік; 
2. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 

2019 рік; 
3. Про уточнення міського бюджету на 2020 рік; 
4. Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у 
новій редакції; 

5. Про внесення змін до договору купівлі-продажу нежилого приміщення; 
6. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської 

ради, які підлягають приватизації у 2020 році; 
7. Про продовження договору оренди від 30.09.2019 р. № 51 на нежитлове 

приміщення по пл. Відродження, 14/2; 
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2019 №4287-

56/2019; 



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

10. Про спрямування коштів статутного капіталу комунального 
підприємства «Зеленосвіт»; 

11. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Зеленосвіт» в 
новій редакції; 

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

13. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 
Коломиї павільйону зупинки громадського транспорту; 

14. Про визначення переліку об'єктів та видів робіт, на яких зможуть 
виконувати адміністративне стягнення особи, яким відповідно до рішення суду 
будуть призначені безоплатні громадські роботи та оплачувані суспільно 
корисні роботи на 2020 рік.; 

15. Про визначення переліку об’єктів на яких засуджені відбуватимуть 
громадські роботи та видів цих робіт на 2020 рік; 
16. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-
50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних 
типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території м. Коломиї» 

17. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації –
детального плану території у районі вул. Театральної та вул. Валової у м. 
Коломия. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 6 додаткових земельних питань: 
1 Про поділ земельної ділянки; 
2. Про зміну цільового призначення земельних ділянок; 
3. Про визнання пункту 2 рішення Коломийської міської ради від 

24.10.2019 р. № 4115-54/2019 таким, що втратив чинність; 
4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 16; 
5. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради; 
6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
Сергій Проскурняк - депутат міської ради запропонував внести у порядок 
денний додаткове земельне питання “Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки” 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного земельне питання №4 “Про зміну 
цільового призначення земельної ділянки” 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 
 

Порядок денний 
1. 1Про план роботи міської ради на перше півріччя 2020 року 

2.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (в межах 
земельних ділянок Чернявського В.В.) села Товмачик Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 

3.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (в межах 
земельної ділянки Щучак Х.Д.) села Іванівці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

4.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 
урочищі «Луг» (в межах земельної ділянки Мосюк Г.В.) села Шепарівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

5.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Тараса Шевченка (в межах земельних ділянок Колаєць О.Д.) села Шепарівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

6.  Про надання дозволу на внесення змін в генеральний план с. Шепарівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

7.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території (в межах земельної ділянки Білейчук І.І.) села Воскресинці Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 

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

9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2019р. №4085-54/2019 «Про 
затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 
роки» 

10.  Про виключення з базової мережі клубу с. Кубаївка 

11.  Д.1. Про виконання міського бюджету за 2019 рік 

12.  Д.2. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2019 рік 

13.  Д.3. Про уточнення міського бюджету на 2020 рік 

14.  Д.4. Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій 
редакції 

15.  Д.5. Про внесення змін до договору купівлі-продажу нежилого приміщення 

16.  Д.6. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації у 2020 році (не прийнято) 



17.  Д.7. Про продовження договору оренди від 30.09.2019 р. № 51 на нежитлове 
приміщення по пл. Відродження, 14/2 

18.  Д.8. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2019 №4287-56/2019 

19.  Д.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 р. №4153-55/2019 
«Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-
2022 роки» 

20.  Д.10. Про спрямування коштів статутного капіталу комунального підприємства 
«Зеленосвіт» 

21.  Д.11. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Зеленосвіт» в новій 
редакції 

22.  Д.12. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 05.12.2019 №4221-
55/2019 “Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2020 рік” 

23.  Д.13. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 
Коломиї павільйону зупинки громадського транспорту 

24.  Д.14. Про визначення переліку об'єктів та видів робіт, на яких зможуть виконувати 
адміністративне стягнення особи, яким відповідно до рішення суду будуть 
призначені безоплатні громадські роботи та оплачувані суспільно корисні роботи 
на 2020 рік 

25.  Д.15. Про визначення переліку об’єктів на яких засуджені відбуватимуть 
громадські роботи та видів цих робіт на 2020 рік 

26.  Д.16. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-
50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 
Коломиї» 

27.  Д.17. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації –
детального плану території у районі вул. Театральної та вул. Валової у м. Коломия 
(не прийнято) 

28.  Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 23 

29.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-б 

30.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 42 

31.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

32.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

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

35.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

36.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

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

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

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

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки на вулиці Родини Крушельницьких 

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

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

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Уманська 

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

45.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Шепарівці  

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

47.  Про надання земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 
господарства гр. Забудько І.Д.  

48.  Про землекористування на вулиці Остапа Терлецького, 4 (не прийнято) 
49.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради (не прийнято) 
50.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 
51.  Про надання в оренду земельної ділянки на площі Тараса Шевченка, 1 

52.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симоненка, 1 

53.  Про зміну землекористування 

54.  Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (не прийнято) 

55.  Про зміну землекористування в селі Товмачик 

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

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

58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 25 (не прийнято) 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Івана Вагилевича, 4 

60.  Про зміну землекористувань 

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

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

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

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

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

66.  Д.1 Про поділ земельної ділянки 

67.  Д.2. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

68.  Д.3. Про визнання пункту 2 рішення Коломийської міської ради від 24.10.2019 р. 
№ 4115-54/2019 таким, що втратив чинність 

69.  Д.4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 16   

70.  Д.5. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

71.  Д.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

72.  Д.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (не прийнято) 

73.  Про прийняття рішень по депутатських запитах 
 

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

хвилин для оголошення депутатських звернень та запитів.  
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ 
 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко щодо виплати коштів по Програмі 
співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ 
м. Коломиї. Попросив надати слово голові ОСББ “Мазепи 274” Світлані 
Ковальчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова, за – 28 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: голова ОСББ “Мазепи 274” Світлана Ковальчук та міський 
голова Ігор Слюзар щодо фінансування капітального ремонту у житловому 
будинку ОСББ “Мазепи 274” 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар з проханням надати слово Віталію Гурнику 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова, за – 27 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник щодо виділення земельних ділянок членам 
родин загиблих учасників бойових дій та децентралізації влади в Україні 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 
 

- Володимир Андрейченко щодо проведення вуличного освітлення  вул. Гринюка 
та вул. Яричевського 
- Леся Белявська щодо патрулювання вул. Шкрібляка - вул. Попадюка 
- Євген Заграновський щодо перевірки постачання щебеню 
- Любомир Бордун щодо створення робочої групи щодо встановлення 
відповідності будівельним нормам об'єкта будівництва "Нове будівництво 
спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. 
Драгоманова, 1 в м. Коломиї" 
- Андрій Турянський щодо перекриття пішохідної зони по вул. Чорновола від №1 
до №32 та встановлення дорожнього знаку 
- Андрій Турянський щодо дорожнього покриття щебенем вул. Квіткова 

 
 
 
 



Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4351-57/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду міського 
бюджету за 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4352-57/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4353-57/2020 зі змінами додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 
міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Микола Андрусяк, начальник УНАП міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4354-57/2020 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору купівлі-продажу нежилого 
приміщення 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4355-57/2020 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 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський, Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

7. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 30.09.2019 р. № 51 
на нежитлове приміщення по пл. Відродження, 14/2 



ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4356-57/2020 зі змінами додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2019 
№4287-56/2019 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4357-57/2020 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2019 р. 
№4153-55/2019 «Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг 
населенню на 2020-2022 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного Центру надання 
реабілітаційних та соціальних послуг м.Коломиї 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4358-57/2020 додається 

 
10. СЛУХАЛИ: Про спрямування коштів статутного капіталу 

комунального підприємства «Зеленосвіт» 
ДОПОВІДАЧ: Василь Михайлищук, директор КП «Зеленосвіт» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4359-57/2020 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Зеленосвіт» в новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Василь Михайлищук, директор КП «Зеленосвіт» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4360-57/2020 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
05.12.2019 №4221-55/2019 “Про затвердження Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2020 рік” 
ДОПОВІДАЧ: Олена Остяк, начальник відділу економіки міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4361-57/2020 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коломиї павільйону зупинки громадського транспорту 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4362-57/2020 додається 

 
14. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку об'єктів та видів робіт, на яких 

зможуть виконувати адміністративне стягнення особи, яким відповідно до 
рішення суду будуть призначені безоплатні громадські роботи та оплачувані 
суспільно корисні роботи на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4363-57/2020 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку об’єктів на яких засуджені 
відбуватимуть громадські роботи та видів цих робіт на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4364-57/2020 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 
розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4365-57/2020 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації –детального плану території у районі вул. Театральної та вул. 
Валової у м. Коломия 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Андрейченко, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
18. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на перше півріччя 2020 року 

ДОПОВІДАЧ: Олег Романюк, серетар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4366-57/2020 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території (в межах земельних ділянок Чернявського В.В.) села Товмачик 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4367-57/2020 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території (в межах земельної ділянки Щучак Х.Д.) села Іванівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4368-57/2020 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території в урочищі «Луг» (в межах земельної ділянки Мосюк Г.В.) села 
Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4369-57/2020 додається 

 
22. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Тараса Шевченка (в межах земельних ділянок Колаєць 
О.Д.) села Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4370-57/2020 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін в генеральний план 
с. Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4371-57/2020 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території (в межах земельної ділянки Білейчук 
І.І.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4372-57/2020 додається 
 



25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Зелена (в межах земельної 
ділянки Сопилюка В.І.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4373-57/2020 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
24.10.2019р. №4085-54/2019 «Про затвердження міської комплексної Програми 
«Здоров’я громади на 2019-2023 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4374-57/2020 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про виключення з базової мережі клубу с. Кубаївка 
ДОПОВІДАЧ: Уляна Мандрусяк, начальник управління культури міської ради 
ВИСТУПИЛИ: 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4375-57/2020 додається 
 

 Розгляд земельних питань 
 
28. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 23 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4376-57/2020 додається 

 
29. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-б  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4377-57/2020 зі змінами додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 
Симона Петлюри, 42 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4378-57/2020 додається 



31. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4379-57/2020 додається 

 
32. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4380-57/2020 додається 

 
33. 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 - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4381-57/2020 додається 

 
34. 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 №4382-57/2020 зі змінами додається 

 
35. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4383-57/2020 додається 

 
36. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4384-57/2020 додається 

 



37. 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 - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4385-57/2020 додається 

 
38. 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 №4386-57/2020 додається 

 
39. 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 – 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.4, за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4387-57/2020 зі змінами додається 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Родини 
Крушельницьких 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4388-57/2020 додається 

 
41. 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 №4389-57/2020 додається 

 
 



42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Уманська 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4390-57/2020 додається 

 
44. 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 №4391-57/2020 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Шепарівці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4392-57/2020 додається 

 
46. 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 - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4393-57/2020 додається 

 
47. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність  для ведення 

особистого селянського господарства гр. Забудько І.Д. 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4394-57/2020 додається 

 
48. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Остапа Терлецького, 4 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

51. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на площі Тараса 
Шевченка, 1 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4395-57/2020 додається 

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

Симоненка, 1 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4396-57/2020 додається 

 
53. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4397-57/2020 додається 



54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
55. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4398-57/2020 додається 

 
56. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 211 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Леся Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за – 14 
ВИРІШИЛИ: п.1 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2, за – 14 
ВИРІШИЛИ: п.2 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.3, за – 11 
ВИРІШИЛИ: п.3 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.4, за – 1 
ВИРІШИЛИ: п.4 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.5, за – 14 
ВИРІШИЛИ: п.5 не прийнято 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 
25 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Вагилевича, 4 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4399-57/2020 додається 

 
60. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4400-57/2020 додається 

 
61. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4401-57/2020 додається 

 
62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 №4402-57/2020 додається 

 
63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4403-57/2020 додається 

 
64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко, Руслан Слободян 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за – 13 
ВИРІШИЛИ: п.1 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2, за – 13 
ВИРІШИЛИ: п.2 не прийнято 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

66. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4404-57/2020 додається 
 

67. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4405-57/2020 додається 
 

68. СЛУХАЛИ: Про визнання пункту 2 рішення Коломийської міської 
ради від 24.10.2019 р. № 4115-54/2019 таким, що втратив чинність 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4406-57/2020 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 16 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4407-57/2020 додається 
 



70. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4408-57/2020 додається 
 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4409-57/2020 додається 
 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На 57 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. 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, депутат міської ради  

Запропонував голосувати по кожному депутатському запиту окремо 
 

73. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Володимира Андрейченка щодо 
проведення вуличного освітлення  вул. Гринюка та вул. Яричевського 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4410-57/2020 додається 
 

74. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Лесі Белявської щодо 
патрулювання вул. Шкрібляка - вул. Попадюка 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4411-57/2020 додається 
 
 



75. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Євгена Заграновського щодо 
перевірки постачання щебеню 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4412-57/2020 додається 
 

76. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Любомира Бордуна щодо 
створення робочої групи щодо встановлення відповідності будівельним нормам 
об'єкта будівництва "Нове будівництво спортивного залу та майстерень 
Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї" 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4413-57/2020 додається 
 

77. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Андрія Турянського щодо 
перекриття пішохідної зони по вул. Чорновола від №1 до №32 та встановлення 
дорожнього знаку 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4414-57/2020 додається 
 

78. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Андрія Турянського щодо 
дорожнього покриття щебенем вул. Квіткова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4415-57/2020 додається 
 
Різне.  
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський  
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 57 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: 57 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст організаційного відділу                           Світлана Бежук 


