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Протокол 

Двадцять п'ятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

12 жовтня 2017 року                                                                                  м. Коломия 
 

Присутні: 34 депутати міської ради 

Відсутні: І. Ільчишин 

 

Двадцять п'яту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 25-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

 

Двадцять п'ята сесія міської ради вважається відкритою. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Нагородив відзнакою міського голови за вагомий особистий внесок, захист 

державного суверенітету та територіальної цілісності Воєцького Юрія 

Михайловича. 

 

Повідомив про кадрові зміни у міській раді: 

Вандич Ірина Вікторівна призначена на посаду начальника відділу 

перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради; 

Геник Наталія Антонівна призначена на посаду начальника відділу 

економіки та муніципального розвитку міської ради; 

Колісник Андрій Ярославович призначений на посаду начальника відділу 

архітектури та містобудування міської ради – головного архітектора міста;  

Образцова Вікторія Тарасівна призначена на посаду начальника відділу 

інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

міської ради; 

Сенюк Світлана Михайлівна призначена на посаду начальника відділу з 

питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість 

населення міської ради. 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
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Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував внести до порядку денного додаткові загальні питання: 

1. «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2017                         

№1805-24/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2017 

№1598-22/2017 «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» 

2. «Про затвердження заходів по проекту «Транскордонна зелена 

транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності» 

для участі у Програмі транскордонного співробітництва Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» 

3. «Про дозвіл на придбання вуличної мережі водовідведення по вулиці 

Олекси Довбуша в м. Коломия» 

4. «Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності міської ради, 

які підлягають приватизації у 2017 році» 

5. «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 року                  

№563-10/2016 ”Про Програму “Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-

2020 роки”» 

6. «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та 

її виконавчих органів» 

7. «Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до 

комунальної власності міста» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 33 

ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 
 Головуючий: міський голова І. Слюзар  
 Запропонував зняти з порядку денного земельні питання: 

1. «Про внесення змін в рішення №1682-22/2017 від 22.06.2017р.» 

2. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 

3. «Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці В'ячеслава                     

Чорновола, 13»  

4. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

5. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Січових Стрільців»  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 34 

ВИРІШИЛИ:  зняти з порядку денного 
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 Головуючий: міський голова І. Слюзар  

 Запропонував внести до порядку денного додаткові земельні питання: 

1. «Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель» 

2. «Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування»       

3. «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

4.«Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на вулиці В'ячеслава Чорновола, 30» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 33 

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.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з.п. 

Назва питання  

1. Про звернення міської ради щодо антикорупційного суду 

2. Про звернення міської ради щодо державного контролю 

3. Дод.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2017 №1805-24/2017 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2017 №1598-22/2017 «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» 

4. Про затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї 

на 2017-2021 роки» 

5. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року 

6. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року 

7. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік 

8. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку в 2018 році 

9. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку в 2018 році 
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10. Про затвердження тендерного комітету міської ради у новому складі 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2017 р. №1350-19/2017 «Про 

затвердження списку присяжних для Коломийського міськрайонного суду Івано-

Франківської області» 

12. Про надання згоди Коломийській міській раді на списання основних засобів 
 

13. Про внесення змін в рішення міської ради від 23.02.2017 р. № 1273-18/2017 

14. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на баланс 

Івано-Франківської КЕЧ району 
 

15. Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил України на базі 

військової частини пп В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку   на 

2015-2018 роки’’ 
 

16. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в 

схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального плану 

території район  вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 237 
 

17. 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» 
 

18. Про надання в оренду частини нежитлового приміщення по проспекту    Грушевського, 1 

19. Про передачу книги «Вулиці старовинної Коломиї» автору 

 

20. Про затвердження статутів навчальних закладів міста у новій редакції 
 

21. Про продовження договору оренди на нежитлове приміщення  по  вул. Театральна, 33 

22. Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 

2017-2019 роки» 

23. Про внесення змін до Програми «Посилення соціального захисту населення міста Коломиї 

на 2017-2019 роки» 

24. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вулиці Михайла 

Драгоманова, 3 “в”; 

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

надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції 
 

26. Про внесення змін до міської цільової програми протидії епідемії туберкульозу в м. 

Коломиї на 2016-2020 р.р., затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2015 року                          

№ 21-3/2015 

27. Про внесення змін до міської програми «Покращення діагностики, лікування та 

профілактики злоякісних новоутворів в м. Коломиї на 2017-2020 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 25.05.2017 року № 1521-21/2017 

 

28. Про взяття на баланс частини  трубопроводу теплотраси 
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29. Про оренду нежитлового приміщення по вул. Театральна,17 

30. Про надання згоди на отримання кредиту 

31. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів  використання 

питної води 

32. Про передачу у власність жилого приміщення в гуртожитку по вул. Карпатська, 40г 

33. Про продовження договору оренди від 01.10.2014 р. № 24 на нежитлове приміщення по 

вул. Театральна, 17 

34. Про продовження договору оренди № 101 від 01.04.2017 р. на нежитлове приміщення  по  

вул.  Переяславська,2 (пл. Відродження, 1-2); 

35. Про продовження договору оренди від 01.10.2014 р. № 32 на нежитлові приміщення по 

вул. Івана Франка,6, 6а.; 

36. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вул. Леонтовича, 26а 

37. Про списання з балансу приватизованих малоквартирних будинків та квартир 

38. Дод.2. Про затвердження заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – 

ключове рішення для доступності та сталої мобільності» для участі у Програмі 

транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 

 

39. Дод.3. Про дозвіл на придбання вуличної мережі водовідведення по вулиці Олекси 

Довбуша в м. Коломия 

40. Дод.4. Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 

підлягають приватизації у 2017 році 

41. Дод.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 року №563-10/2016 ”Про 

Програму “Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки” 

42. Дод.6. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

43. Дод.7. Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до комунальної власності 

міста 

44. Про землекористування по вулиці Івана Майданського, 12 

45. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

46. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського призначення 

по проспекту Михайла Грушевського, 97 

47. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського призначення 

на проспекті Михайла Грушевського, 97-а 

48. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

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

Дениса Січинського, 68 

50. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 26.01.2017 р. № 1224-17/2017 
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51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки по вулиці Валова, 48 

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

ділянки на вулиці Василя Симоненка, 2б-7 
 

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

ділянок 

54. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель та споруд 

55. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража по вулиці Січових 

Стрільців, біля будинку №12 

56. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

багатоквартирних житлових будинків 

57. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 20.04.2017 р. № 1479-20/2017 

58. Про внесення змін в рішення №1682-22/2017 від 22.06.2017р (знято) 

59. Про землекористування по вулиці Миколи Леонтовича, 2 

60. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 

05.07.2005р.  № 1645 

61. Про землекористування по вулиці Дениса Січинського 

62. Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 94 

63. Про зміну землекористування по вулиці Карпатська, 172 

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

землеустрою щодо інвентаризації земель 

65. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та підготовку лотів для 

продажу на земельних торгах (не прийнято) 

66. Про землекористування по вулиці Дениса Січинського, 57-г 

67. Про зміну землекористування по вулиці Станіславського, 8 

68. Про землекористування по вулиці Григорія Тютюнника, 14 

69. Про землекористування на площі Ринок 

70. Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці Володимира Самійленка, біля 

будинку № 14 

71. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Тараса Шевченка, біля                    

будинку № 20 

72. Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Січових Стрільців, 14 
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73. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського призначення 

по вулиці Симона Петлюри, 72-а 

74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на 

вулиці Романа Шухевича 

75. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо встановлення меж міста Коломиї 

76. Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша, 19-Б 

77. Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

78. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Привокзальна-8” 

79. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая, 76 

80. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

81. Про визнання п. 2. рішення Коломийської міської ради від 13.04.2016 № 369-6/2016 таким, 

що втратив чинність 

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

ділянки для індивідуального садівництва(не прийнято) 

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

ділянки для індивідуального садівництва (знято) 

84. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

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

ділянки по вулиці Адама Міцкевича, 5/1 

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

ділянки по вулиці Кирила Трильовського 

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

ділянки по вулиці Володимира Кубійовича 

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

ділянки по вулиці Антона Чехова, 9 

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

ділянки по вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 12 

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

ділянок 

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

ділянки 

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

ділянки по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 148 
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93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки (не прийнято) 

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

ділянки 

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

ділянок (не прийнято) 

96. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 24 
 

97. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд   

98. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд 

99. Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Вячеслава Чорновола, 13(знято) 

100. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

101. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

 

102. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

103. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

236-а 

105. Про землекористування по вулиці Івана Майданського, 12 

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

ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 55 

107. Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 30 

108. Про зміну землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 8А 

109. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

110. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

111. Про погодження надання гірничого відводу 

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

ділянки (знято) 

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

ділянки 

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

ділянки по вулиці Героїв АТО, 4 
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115. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Січових Стрільців (знято) 

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

ділянки 

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

ділянки 

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

ділянки по вулиці Карпатській 

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

ділянки 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

121. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

122. Про землекористування по вулиці Івана Новодворського (не прийнято) 

123. Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського 

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

ділянки по вулиці Михайла Павлика 

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

ділянки 

126. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

127. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки та підготовку лоту для 

продажу на земельних торгах 

128. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по 

вулиці Ф. Горбаша 

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

ділянки по вулиці Героїв АТО, 12 

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

ділянки 

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

ділянки по вулиці Млинська, 54 

132. Дод.1.Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

133.  Дод.2. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

134.  Дод.3. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
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135. Дод.4. Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення на вулиці Вячеслава Чорновола, 30 

136. Про прийняття рішень по депутатських запитах 

137. Різне 
 

138. Про закриття 25 сесії міської ради 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Зауважив, що необхідно повернутися до розгляду порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 34 

ВИРІШИЛИ:  повернутися до розгляду порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар  
 Запропонував внести до порядку денного звернення міської ради: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 33 

ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 34                   

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

ВИСТУПИЛИ: 

- І. Костюк передав слово Пантелюк Ларисі Яківні, члену Громадської 

ради при Івано-Франківській облдержадміністрації, заступнику голови  

комітету Громадської ради з питань духовності, національної культури, 

розвитку громадського суспільства та свободи слова.  

- Л. Пантелюк виступила щодо сприяння у виділенні земельної ділянки в 

мікрорайоні площі Привокзальної для будівництва козацького храму. 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - П. Кривюк щодо укріплення вздовж тротуару по вул. А. Міцкевича; 

 - П. Кривюк щодо встановлення інформаційних вказівників на розі вулиць 

А.Міцкевича - В.Сосюри  і дорожніх  знаків по вул. Млинська, Д.Пирогова та 

інших; 

 - В.Козоріз щодо сприяння у покращенні електропостачання жителів вул. 

О. Довбуша; 

 - В.Козоріз щодо облаштування та функціонування притулку для людей 

без постійного місця проживання; 
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 - Т.Боднарук щодо виділення коштів на проведення капітального ремонту 

дорожнього полотна  по  вул. В.Стефаника та М.Заньковецької; 

  - Т.Боднарук щодо виділення коштів на облаштування  вуличного 

освітлення в мікрорайоні вулиць М. Вербицького та І. Мазепи; 

     - Л.Белявська щодо відновлення наскрізного пішохідного проходу через 

територію гімназії ім. М. Грушевського (зі сторони пологового будинку) та з 

вул. М. Коцюбинського; 

 - І.Костюк щодо передбачення коштів для встановлення дитячих 

майданчиків по вул. А.Чайковського №40, №50; 

- І.Костюк щодо передбачення коштів для капітального ремонту 

дорожнього полотна  та міжбудинкових проїздів по вул. А. Чайковського;  

- І.Костюк щодо облаштування закритої території для розміщення 

сміттєвих урн по вул. А. Чайковського; 

 - І.Костюк щодо виділення земельної ділянки для будівництва дерев'яної  

козацької церкви в мікрорайоні пл. Привокзальної; 

 - Г.Луцак щодо облаштування пішохідного переходу по вул. Січових  

Стрільців (біля магазину «Верховина»); 

- Р.Крутко щодо встановлення стовбців по вул. А. Чехова; 

- Р.Крутко щодо вивезення сміття з території  міського озера; 

- А.Турянський щодо проведення грейдерних робіт по вул. І. Франка; 

- А.Турянський щодо проведення грейдерних робіт по вул. Будівельна, 

Лісова, Квіткова, Січнева, Слобідська; 

- В.Андрейченко щодо демонтаж димохідної металевої труби по 

вул.Гетьмана Петра Сагайдачного; 

- В.Андрейченко щодо забезпечення облаштування пожежних проїздів до 

будинків №298-а та №298 по вул. І. Мазепи; 

- В.Проскурняк щодо обмеження руху по вул. Д. Яворницького та                        

І. Крип’якевича та розробки схеми виїзду вантажного транспорту з товарного 

двору залізничного вокзалу; 

- В.Проскурняк щодо демонтажу незаконної прибудови по                                 

вул. Привокзальна, 2 та заборону незаконної цілодобової торгівлі спиртними 

напоями в мікрорайоні пл. Привокзальної. 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення міської ради щодо антикорупційного 

суду» 
ДОПОВІДАЧ: В.Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1893-25/2017 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про звернення міської ради щодо державного контролю» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Луцак 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1894-25/2017 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2017 

№1805-24/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2017 

№1598-22/2017 «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, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1895-25/2017 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми «Підтримка перспективних 

проектів та розвитку м.Коломиї на 2017-2021 роки» 

ДОПОВІДАЧ: І. Вандич, начальник відділу капітального будівництва та 

перспективного розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1896-25/2017 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року» 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1897-25/2017 додається 

  

6. СЛУХАЛИ: «Про використання коштів з резервного фонду міського 

бюджету за 9 місяців 2017 року» 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1898-25/2017 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1899-25/2017 зі змінами додається 

 

8. СЛУХАЛИ: «Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 

2018 році» 

ДОПОВІДАЧ: Н.Геник, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1900-25/2017 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 

2018 році» 

ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1901-25/2017 додається 

 

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

новому складі» 

ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1902-25/2017 додається 

 

      11. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2017 

р. №1350-19/2017 «Про затвердження списку присяжних для Коломийського 

міськрайонного суду Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: О. Пашанюк, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1903-25/2017 додається 

 

      12. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди Коломийській міській раді на списання 

основних засобів» 

ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1904-25/2017 додається 

 

    13. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 23.02.2017 р. 

№ 1273-18/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Н. Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1905-25/2017 додається 

 

    14. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 

Коломийської міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району» 

ДОПОВІДАЧ: Н. Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1906-25/2017 додається 
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    15. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до програми «Удосконалення структури 

Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 в м. Коломиї,                   

вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку   на 2015-2018 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Н. Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1907-25/2017 додається 

 

    16. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та 

розроблення проекту Детального плану території район  вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 237» 

ДОПОВІДАЧ: А.Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1908-25/2017 додається 

 

    17. 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: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: надати слово В.Гутнику 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання п.1.2, п.1.3, п.1.5, п.1.7, п.1.9, п.1.10, 

п.1.11, п.1.12, п.1.13, п.1.14, 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1909-25/2017 зі змінами додається 

 

    18. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду частини нежитлового приміщення по 

проспекту    Грушевського, 1» 

ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1910-25/2017 додається 

 

    19. СЛУХАЛИ: «Про передачу книги «Вулиці старовинної Коломиї» автору» 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1911-25/2017 додається 
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    20. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статутів навчальних закладів міста у 

новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1912-25/2017 додається 

 

    21. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди на нежитлове 

приміщення  по  вул. Театральна, 33» 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1913-25/2017 зі змінами додається 

 

    22. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг 

населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 

ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1914-25/2017 додається 

 

    23. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми «Посилення соціального 

захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 

ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1915-25/2017 додається 

 

    24. СЛУХАЛИ: «Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення 

по вулиці Михайла Драгоманова, 3 “в”» 

ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг м. Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1916-25/2017 додається 

 

    25. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 

міської ради у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: М. Андрусяк, начальник управління надання адміністративних 

послуг міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1917-25/2017 додається 

 

    26. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міської цільової програми протидії 

епідемії туберкульозу в м. Коломиї на 2016-2020 р.р., затвердженої рішенням 

міської ради від 10.12.2015 року № 21-3/2015» 

ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КЗ КМР КМЦ ПМСД 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1918-25/2017 додається 

 

    27. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міської програми «Покращення 

діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів в м. Коломиї на 

2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2017 року                     

№ 1521-21/2017» 

ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КЗ КМР КМЦ ПМСД 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1919-25/2017 додається 

 

    28. СЛУХАЛИ: «Про взяття на баланс частини  трубопроводу теплотраси» 

ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КЗ КМР КМЦ ПМСД 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1920-25/2017 додається 

 

    29.СЛУХАЛИ: «Про оренду нежитлового приміщення по                                           

вул. Театральна,17» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1921-25/2017 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на отримання кредиту» 

ДОПОВІДАЧ: І. Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1922-25/2017 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних 

нормативів  використання питної води» 

ДОПОВІДАЧ: І. Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1923-25/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: «Про передачу у власність жилого приміщення в гуртожитку 

по вул. Карпатська, 40г» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1924-25/2017 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.10.2014 р. № 24 

на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 17» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1925-25/2017 додається 

 



 

17 
 

34. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди № 101 від 01.04.2017 р. 

на нежитлове приміщення  по  вул.  Переяславська,2 (пл. Відродження, 1-2)» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1926-25/2017 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.10.2014 р. № 32 

на нежитлові приміщення по вул. Івана Франка,6, 6а» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1927-25/2017 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: «Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення 

по вул. Леонтовича, 26а» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1928-25/2017 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу приватизованих малоквартирних 

будинків та квартир» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1929-25/2017 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: «Про затвердження заходів по проекту «Транскордонна 

зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої 

мобільності» для участі у Програмі транскордонного співробітництва                                    

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» 

ДОПОВІДАЧ: І. Вандич, начальник відділу капітального будівництва та 

перспективного розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1930-25/2017 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: «Дод.3. Про дозвіл на придбання вуличної мережі 

водовідведення по вулиці Олекси Довбуша в м. Коломия» 

ДОПОВІДАЧ: І. Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1931-25/2017 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: «Дод.4. Про доповнення переліку об’єктів комунальної 

власності міської ради, які підлягають приватизації у 2017 році» 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1932-25/2017 додається 
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41. СЛУХАЛИ: «Дод.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 

13.07.2016 року №563-10/2016 ”Про Програму “Безпечне та комфортне місто 

Коломия на 2016-2020 роки”» 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1933-25/2017 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: «Дод.6. Про внесення змін у структуру та чисельність 

апарату міської ради та її виконавчих органів» 

ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1934-25/2017 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: «Дод.7. Про внесення доповнень до Переліку майна, яке 

належить до комунальної власності міста» 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1935-25/2017 додається 

 

Розгляд земельних питань 

 

44. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Майданського, 12» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1936-25/2017 додається 

 

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

розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земель» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1937-25/2017 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення по проспекту Михайла Грушевського, 

97» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1938-25/2017 додається 
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47. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення на проспекті Михайла Грушевського, 

97-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1939-25/2017 додається 

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1940-25/2017 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  

індивідуальних гаражів по вулиці  Дениса Січинського, 68» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1941-25/2017 додається 

 

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

26.01.2017 р. № 1224-17/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1942-25/2017 додається 

 

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

щодо зміни цільового призначення  земельної ділянки по вулиці Валова, 48» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1943-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 2б-7» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1944-25/2017 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1945-25/2017 додається 

 

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

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд» 
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ДОПОВІДАЧ: І. Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1946-25/2017 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража по вулиці Січових Стрільців, біля будинку №12» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1947-25/2017 додається 

 

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

і обслуговування багатоквартирних житлових будинків» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: п. 1 на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1948-25/2017 зі змінами додається 

 

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

20.04.2017 р. № 1479-20/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1949-25/2017 

 

 

58. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Миколи Леонтовича, 2» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1950-25/2017 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: «Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

Коломийської міської ради від 05.07.2005р.  № 1645» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1951-25/2017 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Дениса Січинського» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1952-25/2017 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 94» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1953-25/2017 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування по вулиці Карпатська, 172» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1954-25/2017 додається 

 

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

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1955-25/2017 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки земельних 

ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних торгах» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував надати слово п. Шеріф 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: надати слово п. Шеріф 

ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська, Л.Бордун, С.Федчук. Р.Крутко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

 

65. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Дениса                           

Січинського, 57-г» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1956-25/2017 додається  

 

66. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування по вулиці Станіславського, 8» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1957-25/2017 додається  

 

67. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Григорія Тютюнника, 14» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1958-25/2017 додається  

 

68. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Ринок» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1959-25/2017 додається  
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69. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці 

Володимира Самійленка, біля будинку № 14» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУРИЛИ: А.Турянський 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1960-25/2017 додається  

 

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

Шевченка, біля будинку № 20» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1961-25/2017 додається 

 

71. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Січових 

Стрільців, 14» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1962-25/2017 додається  

 

72. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення по вулиці Симона Петлюри, 72-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1963-25/2017 додається  

 

73. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель на вулиці Романа Шухевича» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1964-25/2017 додається  

 

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

розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1965-25/2017 додається  

 

75.СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша,            

19-Б» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1966-25/2017 додається  
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76.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на передачу земельних ділянок в 

суборенду» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1967-25/2017 додається  

 

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

багатоквартирного будинку “Привокзальна-8”» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1968-25/2017 додається  

 

78. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Шарлая, 76» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1969-25/2017 додається  

 

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

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1970-25/2017 додається  

 

80. СЛУХАЛИ: «Про визнання п. 2. рішення Коломийської міської ради від 

13.04.2016 № 369-6/2016 таким, що втратив чинність» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1971-25/2017 додається  

 

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

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: М.Михайлюк, С.Федчук, А.Турянський 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: на доопрацювання  

 

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

земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1972-25/2017 додається  

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Адама Міцкевича, 5/1» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1973-25/2017 додається  

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Кирила Трильовського» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1974-25/2017 додається  

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Володимира Кубійовича» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1975-25/2017 додається  

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Антона Чехова, 9» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1976-25/2017 додається  

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Січових Стрільців, біля будинку 

№ 12» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1977-25/2017 додається  

 

88. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1978-25/2017 додається  

 

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

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1979-25/2017 додається  

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 148» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1980-25/2017 додається  
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91. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

 

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

щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  5 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1981-25/2017 додається  

 

93. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  5 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 94. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 24» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1982-25/2017 додається  

 

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

і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1983-25/2017 додається  

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1984-25/2017 додається  

 

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

і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1985-25/2017 додається  

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1986-25/2017 додається  

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1987-25/2017 додається  

 

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

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1988-25/2017 додається  

 

101. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Гетьмана Івана Мазепи,  236-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1989-25/2017 додається  

 

102. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Майданського, 12» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1990-25/2017 додається  

  

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 55» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1991-25/2017 додається  

 

104. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 

30» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1992-25/2017 додається  

 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський 

105. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 8А» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1993-25/2017 додається 
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Головуючий: міський голова І.Слюзар 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1944-25/2017 додається 

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1995-25/2017 додається 

 

108. СЛУХАЛИ: «Про погодження надання гірничого відводу» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1996-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1997-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Героїв АТО, 4» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1998-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1999-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2000-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Карпатській» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2001-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2002-25/2017 додається 

 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2003-25/2017 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2004-25/2017 додається 

 

117. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Новодворського» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко, П.Васкул, С.Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

118. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2005-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Михайла Павлика» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2006-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2007-25/2017 додається 
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121. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2008-25/2017 додається 

 

122. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки та підготовку лоту для продажу на земельних торгах» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2009-25/2017 додається 

 

123. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель по вулиці Ф. Горбаша» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2010-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Героїв АТО, 12» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2011-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної  ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2012-25/2017 додається 

 

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

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Млинська, 54» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2013-25/2017 додається 

 

127. СЛУХАЛИ: «Дод.1.Про надання дозволів на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2014-25/2017 додається 

  

128. СЛУХАЛИ: «Дод.2. Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 
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ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2015-25/2017 додається 

  

129. СЛУХАЛИ: «Дод.3. Про зміну цільового призначення земельної 

ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2016-25/2017 додається 

 

130. СЛУХАЛИ: «Дод.4. Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 

несільсько-господарського призначення на вулиці Вячеслава Чорновола, 30» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: О.Романюк, Л.Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2017-25/2017 додається 

 

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

На двадцять п'ятій сесії депутатами внесено 20 запитів. Відповідно до пункту 

12 статті 2.6 Регламенту міської ради рішення  міської ради з питань 

депутатських запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися 

пакетним (одноразовим) голосуванням. 

За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2018-25/2017-2037-25/2017 додаються 

 

132. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, М.Прусак, С.Федчук, Є.Заграновський, В.Козоріз, 

І.Костюк, П.Кривюк, О.Петрів, А.Турянський 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 25 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: 25 сесію міської ради вважати закритою 

 

 

 

Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                   Я. Липка                 

організаційного відділу     


