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Протокол 

Двадцять другої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

22 червня 2017 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 34 депутати міської ради 

Відсутні: М.Михайлюк 

 

Двадцять другу сесію міської ради відкрив міський голова І.Слюзар 

 

За відкриття 22-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: відкрити 22 сесію міської ради 

 

Двадцять друга сесія міської ради вважається відкритою. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

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

«Про програму «Управління фінансовими ризиками на 2017 рік» 

«Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв АТО,36» 

«Про землекористування на вулиці О.Довбуша, 19-Б»   

«Про землекористування на площі Т.Шевченка та площі Відродження» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32                   

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про програму “Управління фінансовими ризиками на 2017рік” 

2. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік 

3. Про направлення на навчання секретаря міської ради Жупанського Л.С 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1400-20/2017 Про внесення 

змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1264-18/2017 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 13.10.2016 №867-13/2016 «Про внесення змін до рішень міської ради від 

03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016» «Програми підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Коломиї на 2015-2017 роки» 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.08.2016 №687-11/2016 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №318-6/2016 “Про затвердження Програми 

розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки” 

6. Про затвердження тендерного комітету міської ради у новому складі 

7. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Коломиї обладнання 

системи відеоспостереження 

8. Про міську  програму “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки”  та 

положення про громадський бюджет міста Коломиї в новій редакції 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 №956-14/2016 ”Про виконання 

Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки та 

затвердження Програми розвитку малого та середнього  підприємництва в місті Коломиї 

на 2017-2018 роки” 

10. Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення міста Коломиї на 

2017-2019 роки» 

11. Про затвердження Положення про порядок надання послуги з перевезення людей 

«соціальне таксі» 

12. Про затвердження Регламенту управління надання адміністративних послуг Коломийської 

міської ради 

13. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції 

14. Про доповнення переліку  видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт та засуджених до 

покарання у виді громадських робіт 

15. Про затвердження висновків оцінювача щодо ринкової вартості обєкта приватизації 

16. Про списання з балансу багатоквартирних  будинків 

17. Про продовження договору оренди  від 01. 02. 2017 року № 146 на нежитлове приміщення 

по бул. Лесі Українки, 11 

18. Про продовження договору оренди від 01.07.2014 р. № 468  на нежитлове приміщення  по  

вул.  Стефаника, 5б 

19. Про продовження договору оренди від 01.08.2014 р. № 440  на нежитлове приміщення  по  
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вул.  Івана Мазепи, 1. 

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

органів 

21. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького, 4а-4 

22. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 72-а 

23. Про передачу земельних ділянок у оренду для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

24. Про надання дозволу на викуп земельної діляки несільсько-господарського призначення по 

вулиці Івана Майданського, 12 

25. Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільсько-господарського призначення 

26. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

27. Про надання земельної ділянки на вулиці Івана Майданського, 2/1 у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

28. Про  надання  земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Галицька, 28 

29. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Андрія Федчука 

30. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

31. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва по вулиці 

Івана Франка, 151 

32. Про надання земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці Українській, 

біля будинку № 33 

33. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

34. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

35. Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

36. Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

37. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд 

38. Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд   
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39. Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 17/2 

40. Про зміну землекористування 

41. Про  надання  земельної  ділянки для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 

Степана Бандери, ГБК № 2 

42. Про  надання  земельної  ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Осипа 

Маковея 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража 

44. Про  надання  земельних  ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

45. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

46. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

47. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

48. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

49. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

50. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  на вулиці Тараса Шевченка, біля будинку № 20 

52. Про поділ земельної ділянки на вулиці Кирила Трильовського, 7 

53. Про землекористування на вулиці Осипа Маковея, 5 

54. Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

55. Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

56. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Дружній 

двір” 

57. Про розгляд звернення Проскурняк Р. В. 

58. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 22.11.2016 р. № 1048-14/2016  

59. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 20.04.2017 р. № 1475-20/2017 

60. Про внесення змін у рішення  міської ради 

61. Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

 

62. 

Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

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

суміжного землекористування       

64. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) (не прийнято) 

65. Про землекористування на вулиці Торговиця, 33 

66. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Січові 

Стрільці 35” 

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

ділянки по вулиці Дениса Січинського,     64-ж 

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці В’ячеслава Розвадовського, 1-а 

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 39 (не прийнято) 

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  по вулиці Григорія Пришляка (не прийнято) 

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Івана Шарлая для індивідуального садівництва 

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Богдана Лепкого для індивідуального садівництва (не прийнято) 

74. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

75. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва 

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Сильвестра Яричевського, 1-а 

77. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва 

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Староміська, 88-Е (не прийнято)       

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Староміська, 88-б (не прийнято)       
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80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 9       

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража (не прийнято) 

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража 

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Северина Наливайка, біля будинку № 14 (не прийнято) 

84. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

85. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель по вулиці Миколи Костомарова, біля будинку               

№ 1(не прийнято)       

86. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Ф. Горбаш 

87. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель  по вулиці Володимира Навроцького, біля 

будинку № 8       

88. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель  по вулиці Молодіжна       

89. Про землекористування по вулиці Володимира Гнатюка 

90. Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, біля будинку № 7 

91. Про землекористування по вулиці Миколи Леонтовича 

92. Про землекористування по вулиці Осипа Маковея 

93.  Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, біля будинку№ 12 

94. Про землекористування по вулиці Театральна, 13 

95. Про землекористування по вулиці Андрія Чайковського, 52 

96. Про землекористування по вулиці Степана Бандери 

97. Про землекористування по вулиці Дмитра Яворницького 

98. Про землекористування по вулиці Івана Богуна, біля будинків № 12 та № 14 

99. Про землекористування по вулиці Івана Котляревського, біля будинку № 8 та вулиці 

Симона Петлюри 

100. Про землекористування по вулиці Михайла Лермонтова, біля будинку № 31 
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101. Про землекористування по вулиці Марка Черемшини 

102. Про землекористування по вулиці Мелетія Кічури, 35 

103. Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша 

104. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, біля будинку № 45 

105. Про землекористування по вулиці Архипа Тесленка 

106. Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша 

107. Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша 

108. Про землекористування по вулиці Богдана Хмельницького 

109. Про землекористування по вулиці Богдана Хмельницького 

110. Про землекористування по вулиці Богдана Хмельницького 

111. Про землекористування по вулиці Івана Шарлая 

112. Про землекористування по вулиці Романа Шухевича 

113. Про внесення змін у рішення  міської ради від 25.05.2017 р.  № 1568-21/2017 

114. Про земельну ділянку по вулиці Івана Шарлая продаж права оренди якої буде 

здійснюватися на земельних торгах 

115. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Героїв АТО,36 

116. Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша,19-Б 

117. Про землекористування на площі Тараса Шевченка та площі Відродження 

118. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Староміська, 88-б 

119. Про прийняття рішень по депутатських запитах 

120. Різне 

121. Про закриття 22 сесії міської ради 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  
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ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - О. Яцяк щодо щодо незаконного будівництва по вул. С.Стрільців,46; 

 - О.Яцяк щодо економічного обґрунтування підвищення тарифів         

житлово-комунальних послуг від КП «Житлоінфоцентр»; 

 - Л. Белявська щодо встановлення дорожнього знака «пішохідний 

перехід» по вул. Карпатська- В.Попадюка; 

 - П. Кривюк щодо нанесення дорожньої розмітки «пішохідний перехід» 

по вул. І.Вільде (біля церкви Св.Йосафата); 

- П. Кривюк щодо проведення поточного ремонту ділянки дорожнього 

полотна між вул. А.Міцкевича та І.Миколайчука; 

- П. Кривюк про проведення капітального ремонту по вул. Ф.Шопена; 

 - Т.Боднарук щодо проведення грейдерних робіт по вул. Л.Семиренка, 

Рудика, М.Заньковецької, В.Стефаника; 

 - Р.Крутко щодо очищення русла ріки Радилівки; 

 - А.Турянський щодо виконання раніше поданих депутатських запитів, а 

саме: проведення ямкового ремонту асфальтного покриття по вул. І.Франка та  

про вирівнювання дорожнього полотна  із підсипанням щебеню по                             

вул. Ф.Достоєвського; 

   

О. Яцяк, депутат міської ради 

Запропонувала надати слово мешканці будинку 44 по вул. Січових   

Стрільців 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

          Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про програму “Управління фінансовими ризиками на 

2017рік» 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1595-22/2017 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1596-22/2017 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про направлення на навчання секретаря міської ради 

Жупанського Л.С» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: І.Ільчишин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1597-22/2017 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 

№1400-20/2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 

№1264-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 

№867-13/2016 «Про внесення змін до рішень міської ради від 03.09.2015 

№2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016» «Програми підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Коломиї на 2015-2017 

роки» 

ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, головний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1598-22/2017 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.08.2016 

№687-11/2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 

№318-6/2016 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї 

на 2016-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, головний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1599-22/2017 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження тендерного комітету міської ради у 

новому складі» 

ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, головний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ВИСТУПИЛИ: І.Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1600-22/2017 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: «Про прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста Коломиї обладнання системи відеоспостереження» 

ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, головний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1601-22/2017 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: «Про міську  програму “Громадський бюджет міста 

Коломиї на 2017-2021 роки”  та положення про громадський бюджет міста 

Коломиї в новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: С.Сенюк, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
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ВИРІШИЛИ: взяти проект рішення за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: пропозиція Р.Крутка  

                             за -  5 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: пропозиція І.Слюзара  

                             за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: пропозиція І.Ільчишина  

                             за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: рішення в цілому зі змінами та доповненнями 

                             за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1602-22/2017 зі змінами додається 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 

№956-14/2016 «Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в 

місті Коломиї на 2015-2016 роки та затвердження Програми розвитку малого та 

середнього  підприємництва в місті Коломиї на 2017-2018 роки» 

ДОПОВІДАЧ: С.Сенюк, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1603-22/2017 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми «Посилення соціального 

захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, начальник департаменту соціальної політики 

ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, Р.Крутко, В.Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1604-22/2017 зі змінами додається 

 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про порядок надання 

послуги з перевезення людей «соціальне таксі» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, начальник департаменту соціальної політики 

ВИСТУПИЛИ: А.Турянський, П.Васкул 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1605-22/2017 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Регламенту управління надання 

адміністративних послуг Коломийської міської ради» 

ДОПОВІДАЧ: Ю.Рогулько, начальник відділу ведення реєстру територіальної 

громади 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1606-22/2017 додається 
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13. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 

міської ради у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Ю.Рогулько, начальник відділу ведення реєстру територіальної 

громади 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1607-22/2017 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: «Про доповнення переліку  видів суспільно корисних 

робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

виді громадських робіт та засуджених до покарання у виді громадських робіт» 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника-головний інженер 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1608-22/2017 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження висновків оцінювача щодо ринкової 

вартості об'єкта приватизації» 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника-головний інженер 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1609-22/2017 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу багатоквартирних  будинків» 

ДОПОВІДАЧ: О.Злотко, начальник виробничого відділу                                              

КП «Житлоінфоцентр»  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1610-22/2017 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди  від 01. 02. 2017 року 

№ 146 на нежитлове приміщення по бул. Лесі Українки, 11» 

ДОПОВІДАЧ: О.Злотко, начальник виробничого відділу                                              

КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1611-22/2017 зі змінами додається 

 

18. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.07.2014 р. № 

468  на нежитлове приміщення  по  вул.  Стефаника, 5б» 

ДОПОВІДАЧ: О.Злотко, начальник виробничого відділу                                              

КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1612-22/2017 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.08.2014 р.                          

№ 440  на нежитлове приміщення  по  вул.  Івана Мазепи, 1» 

ДОПОВІДАЧ: О.Злотко, начальник виробничого відділу                                              

КП «Житлоінфоцентр»  
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ВИСТУПИЛИ: Є.Заграновський запропонував надати слово п.Я.Соричу 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1613-22/2017 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар 

ВИСТУПИЛИ: М.Прусак  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1614-22/2017 додається 

 

Розгляд земельних питань 

 

21. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Богдана Хмельницького, 4а-4» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1615-22/2017 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Симона Петлюри, 72-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1616-22/2017 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у оренду для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1617-22/2017 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної діляки 

несільсько-господарського призначення по вулиці Івана Майданського, 12» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1618-22/2017 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 

несільсько-господарського призначення» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1619-22/2017 додається 
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26. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1620-22/2017 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки на вулиці Івана 

Майданського, 2/1 у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1621-22/2017 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 

Галицька, 28» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1622-22/2017 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вулиці Андрія Федчука» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1623-22/2017 додається 

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1624-22/2017 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва по вулиці Івана Франка, 151» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1625-22/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки для індивідуального 

садівництва по вулиці Українській, біля будинку № 33» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1626-22/2017 додається 

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1627-22/2017 додається 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1628-22/2017 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1629-22/2017 зі змінами додається 

 

36. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1630-22/2017 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1631-22/2017 зі змінами додається 

 

38. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1632-22/2017 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 17/2» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1633-22/2017 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1634-22/2017 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельної  ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів по вулиці Степана Бандери, ГБК № 2» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1635-22/2017 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельної  ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів на вулиці Осипа Маковея» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1636-22/2017 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1637-22/2017 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельних  ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1638-22/2017 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1639-22/2017 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1640-22/2017 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1641-22/2017 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1642-22/2017 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1643-22/2017 додається 

 

 

50. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1644-22/2017 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці Тараса Шевченка, 

біля будинку № 20» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ:  Р.Слободян, С.Федчук, Р.Крутко, І.Слюзар, представник 

обленерго 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1645-22/2017 додається 

 

52.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Кирила             

Трильовського, 7» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1646-22/2017 додається 

 

53.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Осипа Маковея, 5» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1647-22/2017 зі змінами додається 

 

54.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1648-22/2017 додається 
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55.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1649-22/2017 додається 

 

56.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Дружній двір» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1650-22/2017 додається 

 

57.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Проскурняк Р.В.» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1651-22/2017 додається 

 

58.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

від 22.11.2016 р. № 1048-14/2016» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1652-22/2017 додається 

 

59.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

від 20.04.2017 р. № 1475-20/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1653-22/2017 додається 

 

60.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення  міської ради» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1654-22/2017 додається 

 

61.СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ:  П.Кривюк, І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1655-22/2017 додається 

 

62.СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 



 

18 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1656-22/2017 додається 

 

63.СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1657-22/2017 зі змінами додається 

 

64.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості)» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

65.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Торговиця, 33» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1658-22/2017 додається 

 

65.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Січові Стрільці 35» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1659-22/2017 додається 

 

66.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Дениса 

Січинського, 64-ж» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1660-22/2017 додається 

 

67.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці В’ячеслава 

Розвадовського, 1-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1661-22/2017 додається 

 

68.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1662-22/2017 додається 
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69.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 39» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

70.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  по вулиці Григорія 

Пришляка» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

71. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Івана Шарлая для 

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1663-22/2017 додається 

 

72. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Богдана Лепкого 

для індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

73. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВСТУПИЛИ: 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: п.2 на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1664-22/2017 додається 

 

74. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1665-22/2017 додається 

 



 

20 
 

75. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Сильвестра 

Яричевського, 1-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1666-22/2017 додається 

 

76. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1667-22/2017 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Староміська, 88-Е» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

78. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Староміська, 88-б» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

79. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Полковника Семена 

Палія, 9» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1668-22/2017 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

81. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1669-22/2017 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Северина 

Наливайка, біля будинку № 14» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

83. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1670-22/2017 додається 

 

84. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вулиці Миколи Костомарова, біля будинку №  1» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

85. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Ф. Горбаш» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1671-22/2017 додається 

 

86. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель  по вулиці Володимира Навроцького, біля будинку № 8» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1672-22/2017 додається 

 

87. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель  по вулиці Молодіжна» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1673-22/2017 додається 

 

88. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Володимира 

Гнатюка» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1674-22/2017 додається 

 

89. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, біля будинку № 7» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1675-22/2017 додається 

 

90. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Миколи Леонтовича» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1676-22/2017 додається 

 

91. СЛУХАЛИ:  «Про землекористування по вулиці Осипа Маковея» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1677-22/2017 додається 
 

92. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, 

біля будинку№ 12» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1678-22/2017 додається 
 

93. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Театральна, 13» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1679-22/2017 додається 
 

94. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Андрія Чайковського, 

52» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1680-22/2017 додається 
 

95. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Степана Бандери» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1681-22/2017 додається 
 

96. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Дмитра 

Яворницького» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1682-22/2017 додається 
 

97. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Богуна, біля 

будинків № 12 та № 14» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1683-22/2017 додається 
 

98. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Котляревського, 

біля будинку № 8 та вулиці Симона Петлюри» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1684-22/2017 додається 
 

99. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Михайла Лермонтова, 

біля будинку № 31» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1685-22/2017 додається 
 

100. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Марка Черемшини» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1686-22/2017 додається 
 

101. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Мелетія Кічури, 35» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1687-22/2017 додається 
 

102. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1688-22/2017 додається 
 

103. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 

біля будинку № 45» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1689-22/2017 додається 
 

104. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Архипа Тесленка» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1690-22/2017 додається 
 

105. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1691-22/2017 додається 
 

106. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1692-22/2017 додається 
 

107. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Богдана 

Хмельницького» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1693-22/2017 додається 
 

108. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Богдана 

Хмельницького» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1694-22/2017 додається 
 

109. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Богдана 

Хмельницького» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1695-22/2017 додається 
 

110. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Шарлая» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1696-22/2017 додається 
 

111. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Романа Шухевича» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1697-22/2017 додається 
 

112. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення  міської ради від 

25.05.2017 р.  № 1568-21/2017» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1698-22/2017 додається 
 

113. СЛУХАЛИ: «Про земельну ділянку по вулиці Івана Шарлая продаж 

права оренди якої буде здійснюватися на земельних торгах» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1699-22/2017 зі змінами додається 
 

114. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Героїв АТО,36» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1700-22/2017 додається 
 

115. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Олекси                

Довбуша,19-Б» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1701-22/2017 додається 
 

116. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Тараса Шевченка та 

площі Відродження» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1702-22/2017 додається 
 

117. СЛУХАЛИ:  про повернення до розгляду земельних питань: 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Староміська, 88-Е» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Староміська, 88-б» 

«Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по вулиці Миколи 

Костомарова, біля будинку №1» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
 

118. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Староміська, 88-Е» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення на доопрацювання 
 

119. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Староміська, 88-б» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1703-22/2017 додається 
 

120. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вулиці Миколи Костомарова, біля будинку №1» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення на доопрацювання 
 

121.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити 

На двадцять першій сесії депутатами внесено 9 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 - 24              

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1704-22/2017 по №1712-22/2017 

додається 

 

122. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко, С.Федчук 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 22 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
 

 

Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                   Я. Липка                     

організаційного відділу     


