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Протокол 

Двадцять восьмої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

21 грудня 2017 року                                                                                      м. Коломия 
 

Присутні: 31 депутат міської ради 

Відсутні: Т.Базюк,  І.Ільчишин, А.Турянський, О.Яцяк 

 

Двадцять восьму сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 28-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

Двадцять восьма 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 – 28                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

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

1. Про план роботи міської ради на перше півріччя 2018 року 

2. Про затвердження Положення про організаційний відділ міської ради у 

новій редакції 
3. Про встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у закладах 

дошкільної освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади 

м.Коломиї 

4. Про отримання кредиту комунальним підприємством «Полігон Екологія» 

для придбання двох вантажних автомобілів марки МАЗ-551605 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30  

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

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

1. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30  

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
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ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30                  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1 Про інформацію в порядку статті 6 Закону України «Про прокуратуру»: про результати 

діяльності на території міста Коломиї 

2 Про уточнення міського бюджету 

3 Про оплату праці керівництва міської ради та працівників виконавчих органів міської ради у 

2018 році 

4 Про оплату праці Коломийського міського голови у 2018 році 

5 Про міський бюджет на 2018 рік 

6 Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї 

на 2018-2022 роки 

7 Про затвердження Програми підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті 

Коломиї на 2018-2020 роки 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016р. №986-14/2016 «Про затвердження 

Програми розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки» 

9 Про передачу матеріальних цінностей 

 

10 Про перелік об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають приватизації у 2018 

році 

11 Про списання з балансу основних засобів 

12 Про внесення змін до Програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки 

13 Дод1.Про план роботи міської ради на перше півріччя 2018 року 

14 Дод2 Про затвердження Положення про організаційний відділ міської ради у новій редакції 

15 Дод3 Про встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м. Коломиї 

16 Дод4 Про отримання кредиту комунальним підприємством «Полігон Екологія» для 

придбання двох вантажних автомобілів марки МАЗ-551605 

17 Про поділ земельної ділянки на площі Тараса Шевченка 

18 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)  

19 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

20 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

21 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
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22 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

23 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

24 Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

25 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Макітра 

26 Про надання в оренду земельної ділянки 

27 Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 107-а 

28 Про зміну землекористування на вулиці Волоська, 17 

29 Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 5-в/1 

30 Про поділ земельних ділянок 

31 Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 30 

32 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

33 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-б 
34 Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  індивідуальних гаражів 

35 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

36 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Гетьманська, 12-а 
37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Юрія Кибальчича, 15   
38 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

 

39 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

40 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки 

41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

42 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Володимира Винниченка 

43 Про землекористування на вулиці Військова, 11 

44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

45 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування від 05.12.2017 року  
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46 Про надання земельної ділянки у постійне користування для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

47 Дод. Про внесення змін у рішення міської ради 

 

48 Про прийняття рішень по депутатських запитах 

49 Різне 

50 Про закриття 28 сесії міської ради 

 

 Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  
 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - С.Лосюк щодо передбачення коштів у міському бюджеті для збільшення 

заробітної плати вчителям на 25 %; 

 - В.Козоріз щодо покращення роботи світлофора біля ЗОШ №7 по                       

вул. Карпатська; 

 - В.Андрейченко щодо відновлення освітлення по вул.Маковея; 

 - П.Васкул щодо надання інформації щодо легітимності «Реабілітаційного 

центру» по вул.Майданського №9; 

 - Р.Крутко щодо відновлення освітлення по вул. Івана-Франка; 

  - П.Кривюк щодо заміни чотирьох ламп вуличного освітлення                         

по вул.Онищука; 

      

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про інформацію в порядку статті 6 Закону України «Про 

прокуратуру»: про результати діяльності на території міста Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: В.Ковалюк, керівник Коломийської місцевої прокуратури в Івано-

Франківській області 

ВИСТУПИЛИ: П.Васкул, В.Козоріз 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2187-28/2017 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету» 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2188-28/2017 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про оплату праці керівництва міської ради та працівників 

виконавчих органів міської ради у 2018 році» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
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ВИСТУПИЛИ: Л.Жупанський, Л.Бордун, А.Божик – повідомили про конфлікт 

інтересів та про те, що участі у голосуванні не братимуть 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2189-28/2017 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: «Про оплату праці Коломийського міського голови у 2018 

році» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Жупанський, секретар міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар повідомив про конфлікт інтересів та про те, що участі у 

голосуванні не братиме. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2190-28/2017 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: «Про міський бюджет на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, П.Кривюк, Б.Федорук, Л.Бордун, Г.Романюк, М.Прусак, 

В.Мельничук, О.Токарчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2191-28/2017 зі змінами додається 

 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Т.Стадничук-Берник, головний спеціаліст відділу економіки та 

муніципального розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2192-28/2017 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми підтримки впровадження 

енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Т.Стадничук-Берник, головний спеціаліст відділу економіки та 

муніципального розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2193-28/2017 додається 

 

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

№986-14/2016 «Про затвердження Програми розвитку освіти міста Коломиї на 

2017-2021 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2194-28/2017 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей» 

ДОПОВІДАЧ: М.Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2195-28/2017 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: «Про перелік об’єктів комунальної власності міської ради, які 

підлягають приватизації у 2018 році» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник ВУКМ міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2196-28/2017 зі змінами додається 

 

11. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу основних засобів» 

ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2197-28/2017 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми земельної реформи                           

м. Коломиї на 2016-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2198-28/2017 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: «Про план роботи міської ради на перше півріччя 2018 року» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Жупанський, секретар міської ради 

ВИСТУПИЛИ:  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2199-28/2017 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про організаційний відділ 

міської ради у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: О.Пашанюк, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2200-28/2017 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: «Про встановлення вартості харчування учнів в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у 

закладах дошкільної освіти, що належать до комунальної власності 

територіальної громади м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2201-28/2017 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: «Про отримання кредиту комунальним підприємством 

«Полігон Екологія» для придбання двох вантажних автомобілів марки МАЗ-

551605»  

ДОПОВІДАЧ: Н.Макієвська, майстер з благоустрою – т.в.о. директора                                      

КП «Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  10 
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ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення  міської ради №2202-28/2017 зі змінами додається 

 

Розгляд земельних питань: 
 

17. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на площі Тараса Шевченка» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ВИСТУПИЛИ: Т.Боднарук повідомив про конфлікт інтересів та про те, що участі 

у голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2203-28/2017 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки)» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: п.2, п.8, п.11 зняти на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2204-28/2017 зі змінами додається 

 

19. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2205-28/2017 зі змінами додається 

 

20. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2206-28/2017 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2207-28/2017 додається 

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2208-28/2017 додається 
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23. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2209-28/2017 додається 

 

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

багатоквартирних будинків» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2210-28/2017 додається 

 

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

багатоквартирного будинку “Макітра» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  5 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

26. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2211-28/2017 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 107-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2212-28/2017 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Волоська, 17» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2213-28/2017 додається 

 

29.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 5-в/1» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2214-28/2017 додається 

 

30.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2215-28/2017 додається 

 

31.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 30» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2216-28/2017 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2217-28/2017 додається 

 

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

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки,                 

32-б» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2218-28/2017 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2219-28/2017 додається 

 

35.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 міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2220-28/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Гетьманська, 12-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2221-28/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Кибальчича, 15» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2222-28/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2223-28/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2224-28/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2225-28/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2226-28/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира Винниченка» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2227-28/2017 додається 

 

43.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Військова, 11» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2228-28/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2229-28/2017 додається 

 

45.СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 05.12.2017 року » 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2230-28/2017 додається 

 

46.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у постійне користування для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2231-28/2017 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2232-28/2017 додається 

 

    48. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 

На двадцять восьмій сесії депутатами внесено 6 запитів. Відповідно до пункту 

12 статті 2.6 Регламенту міської ради рішення  міської ради з питань депутатських 

запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним 

(одноразовим) голосуванням. 

За прийняття рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2233-28/2017-2238-28/2017 додаються 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 28 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: 28 сесію міської ради вважати закритою 

 

 

Міський голова                       І. Слюзар 
 

 

 

 

 

 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                        Я.Липка                 

організаційного відділу     


