
Протокол 
П'ятдесят першої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

19.09.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 26 депутатів міської ради 

Відсутні: Т.Базюк, Т.Боднарук, В.Василевський, Л.Жупанський, І.Ільчишин, 

М.Михайлюк, С.Проскурняк, М.Прусак, Г.Романюк 

П'ятдесят першу сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 51-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: відкрити 51 сесію міської ради 

Засідання 51 сесії міської ради вважається відкритим. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Нагородив грамотами міського голови Л.Белявську, І.Костюка, 

В.Будзінського. 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 20                           
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести в порядок денний 14 загальних питань: 

 1. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 
 2. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 
виконавчих органів 
 3. Про заборону розміщення на території міста Коломиї пересувних і 
мобільних цирків з тваринами та звіринців 
 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2019 № 3468-
41/2019 «Про хід виконання рішення міської ради від 25.01.2018 №2349-
29/2018 «Про стан обліку, збереження та використання майна комунальної 
власності» 
 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2017 №1516-
21/2017 «Про затвердження  Програми  розвитку надання адміністративних 
послуг Коломийським районним відділом управління Державної міграційної 
служби України в Івано-Франківській області на 2017-2019 роки» 
 6. Про безоплатне надання нежитлового  приміщення по вул. С.Палія, 26а 



 7. Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 
власності Коломийської міської ради 
 8. Про надання дозволу Коломийській міській раді на передачу в оренду 
частини нежитлового приміщення за адресою пл. Привокзальна, 2А/1 
 9. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.01.2019 р. №3377-
40/2019 по міській Програмі “Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 
роки» 
 10. Про затвердження Положення про управління комунального 
господарства Коломийської міської ради у новій редакції 
 11. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст області будівлі Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного 
диспансеру 
 12. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст області будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні 
 13. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст області будівлі Коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру 
 14. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст області будівлі Коломийського дерматовенерологічного диспансеру 
 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24 
       ВИРІШИЛИ:  внести в порядок денний 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 8 земельних питань: 

 1. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах 
 2. Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 30  
 3. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 07.10.2009                     
№ 2305-42/2009 
 4. Про землекористування в селі Саджавка  
 5. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці                     
Карпатська, 211 
 6. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 45 
 7. Про землекористування на вулиці Зелена, 10 
 8. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 
 

С.Лосюк, депутат міської ради 
Запропонував внести у порядок денний питання: 

 Про утримання домашніх та безпритульних тварин 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 
 

П.Васкул, депутат міської ради 
Запропонував внести у порядок денний питання: 



 
Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 
Зеленського, секретаря РНБО України Олександра Данилюка 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 
 
За порядок денний в цілому  
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23            

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 
 

Порядок денний: 
1. Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, секретаря РНБО України Олександра Данилюка 
2. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

3. Про  виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Коломиї за І півріччя 2019 року 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2018 р. № 3229-
39/2018 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 
2016-2020 роки в новій редакції 

5. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 
по вул. Берегова села Товмачик (в межах земельної ділянки Коцаби В.Д.)  
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

6. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 
по вул. Лугова села Товмачик (в межах земельної ділянки Луцик В.Д.) 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

7. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 
по вул. Ольги Кобилянської села Саджавка (в межах земельної ділянки 
Вишенько І.І.) Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

8. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 
по вул. Українська села Саджавка (в межах земельної ділянки Максим’юк 
М.М.) Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

9. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 
селі Іванівці (в межах земельної ділянки Кметюка Д.В.) Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 

10. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території (в межах земельної ділянки Щучак Х.Д.) с. 
Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

11. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території в урочищі «Левади» (квартал 13) села 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

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

13. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території з внесенням змін в генеральний план (в межах 
земельної ділянки Милитчук Л.І.) села Товмачик Коломийської міської 



об’єднаної територіальної громади» 
 

14. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території з внесенням змін в генеральний план (в межах 
земельної ділянки релігійної громади Пресвятої Трійці Коломийської 
єпархії УГКЦ) села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

15. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території з внесенням змін в генеральний план по вул. 
Українська (від вул. Незалежності) села Саджавка Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 

16. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Спортивна (в межах земельної ділянки 
Чехович В.М.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

17. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Шухевича (в межах земельної ділянки 
Ганущака П.Г.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

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

19. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3189-
39/2018 «Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду 
окремих категорій громадян на 2019 рік» 

21. Про внесення змін до Програми «Посилення соціального захисту населення 
на 2019-2021 роки» 

22. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень суду на 
2019-2021 роки 

23. Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги КП 
«Коломияводоканал» 

24. Про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019р. №3555-42/2019 
«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, 
які підлягають приватизації в 2019 році» 

25. Про надання дозволу на списання нежитлової будівлі по вул. Довбуша,19б 

26. Про продовження договору оренди від 01.09.2016р. № 51 на нежитлове 
приміщення по пл. Відродження, 14/2 

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

28. Про заборону розміщення на території міста Коломиї пересувних і 
мобільних цирків з тваринами та звіринців 

29. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2019 № 3468-41/2019 
«Про хід виконання рішення міської ради від 25.01.2018 №2349-29/2018 
«Про стан обліку, збереження та використання майна комунальної 
власності» 



30. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2017 №1516-21/2017 
«Про затвердження  Програми  розвитку надання адміністративних послуг 
Коломийським районним відділом управління Державної міграційної 
служби України в Івано-Франківській області на 2017-2019 роки» 

31. Про безоплатне надання нежитлового  приміщення по вул. С.Палія, 26а 

32. Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 
власності Коломийської міської ради 

33. Про надання дозволу Коломийській міській раді на передачу в оренду 
частини нежитлового приміщення за адресою пл. Привокзальна, 2А/1 

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.01.2019 р. №3377-40/2019 
по міській Програмі “Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки» 

35. Про затвердження Положення про управління комунального господарства 
Коломийської міської ради у новій редакції 

36. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного 
диспансеру 

37. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні 

38. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру 

39. Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської 
ОДА Дениса Шмигаля, голови Івано-Франківської обласної ради 
Олександра Сича (змінено назву, альтернативне рішення) 

40. Про Правила утримання домашніх безпритульних тварин (собак та котів) 
на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

41. Про надання в оренду земельних ділянок 

42. Про поділ земельної ділянки на площі Ринок, 23 

43. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель на вулиці Романа Шухевича  

44. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

45. Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  індивідуальних гаражів  
46. Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  індивідуальних гаражів      
47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Івана Котляревського, 8-Б  
48. Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 1 

49. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 
(присадибні ділянки)  

50. Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків  

51. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

52. Про зміну цільового призначення земельних ділянок  



53. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 
садівництва  

54. Про зміну цільового призначення земельних ділянок  

55. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

56. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 155  

 Про надання дозволів на викуп земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  

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

58. Про землекористування по вулиці Василя Попадюка (не прийнято) 
59. Про землекористування по вулиці Василя Попадюка (не прийнято) 
 Про землекористування на вулиці Валова (не прийнято) 
 Про землекористування по вулиці Театральна (не прийнято) 
58. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування 
59. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 
 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 
60. Про зміну цільового призначення земельних ділянок  
61. Про зміну землекористування 
 Про зміну землекористування (не прийнято) 
62. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

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

 Про надання земельної ділянки на вулиці Валовій, 59 (не прийнято) 
63. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 
64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а 
65. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 
66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича, 9 
67. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 
68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Леонтовича, біля будинку 
4-а 

69. Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського 
 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 
70. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 
71. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Моцарта-



Леонтовича 
72. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 
73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Новоміській 
74. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  
75. Про надання земельної ділянки у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
76. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах 

77. Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 30  
78. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 07.10.2009 № 

2305-42/2009 
79. Про землекористування в селі Саджавка  
 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці, Карпатська, 

211 (не прийнято) 
80. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 45 
81. Про землекористування на вулиці Зелена, 10 
82. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
83. Про прийняття рішень по депутатських запитах  

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин для 
оголошення депутатських звернень та запитів.  

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

 1. ВИСТУПИЛИ: В. Будзінський щодо проведення засідань робочої групи 
з питань дотримання перевізниками договірних умов перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування в Коломийській 
міській об’єднаній територіальній громаді. 
 В. Будзінський повідомив про вихід з робочої групи. Попросив надати 
інформацію про те, чому його не повідомляли про засідання робочої групи (хто 
за це відповідальний) і про результати роботи цієї робочої групи. 
 Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
 Дав протокольне доручення відділу економіки, інвестиційної політики та 
енергозбереження міської ради на черговій сесії міської ради доповісти про 
результати роботи робочої групи з питань дотримання перевізниками 
договірних умов перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній 
громаді. 
 
 2. ВИСТУПИЛИ: С. Федчук щодо оприлюднення інформації про 
обґрунтування тарифів перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах. 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар: 



 Дав протокольне доручення відділу економіки, інвестиційної політики та 
енергозбереження міської ради на чергову сесію міської ради:  

1) підготувати питання про транспортні перевезення у м. Коломиї; 
2) прозвітувати про роботу відділу в цілому. 

 
ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

1. В.Козоріз щодо ремонту електричного котла який обслуговував басейн 
Ліцею №6 

2. В.Козоріз щодо виконання робіт по вул. Ярослава Мудрого 
3. В.Козоріз щодо укріплення берега річки Коломийка по вул. 

Трильовського 44 
4. В.Козоріз щодо надання засвідченої копії проектно-кошторисної 

документації, щодо заміни мережі газопостачання по вул. О. Кобилянської 
5. В.Козоріз щодо встановлення освітлення по вул. Львівська, Ольжича, 

Байди Вишневецького 
6. В.Мельничук щодо зрізки дерева по вул. І. Франка, 200 
7. В.Мельничук щодо встановлення огороджувальної сітки на дитячому 

майданчику по вул. Квіткова 
8. А.Турянський про здійснення перевірки щодо законності ведення 

фермерства на вул. Франка, 210 
9. А.Турянський щодо встановлення вуличного освітлення на території 

ДНЗ №3 "Берізка" 
10. А.Турянський щодо встановлення каналізаційного люка на розі вул. 

Франка та Скоропадського 
11. І.Костюк щодо капітального ремонту міжбудинкових проїздів до 

будинків по вул. Чайковського, 38,40,46,48,50,52,54 
12. Л.Белявська щодо щодо перевірки законності встановлення 

архітектурної форми на перехресті вул. Куліша - пр. Чорновола 
13. Л.Белявська щодо встановлення дорожніх знаків біля музичної школи 

№1 
14. В.Приймак щодо звіту профільного заступника О. Дячука про 707,8 га 

земель сільськогосподарського призначення в районі об'їзної дороги 
15. П.Кривюк щодо капітального ремонту заїзду до ліцею №1 з вул. 

Міцкевича 
16. Р.Слободян щодо встановлення дитячого майданчика по вул. Бандери 9 
17. В.Андрейченко щодо надання інформації з питання енергетичних 

компаній, яким ми відмовили міські землі під сонячні електростанції, а також 
площі цих ділянок... 

18. В.Андрейченко щодо облаштування пішоходного переходу на бул. Л. 
Українки від Музею історії міста до ДНЗ №9 

 
Порядок денний 

 
 1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 
України Володимира Зеленського, секретаря РНБО України Олександра 
Данилюка 
ДОПОВІДАЧ: Васкул Петро Петрович, депутат міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3950-51/2019 
 
 2. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: Бакай Ганна Дмитрівна, начальник фінансового управління 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Гуменюк, Л.Белявська, І.Слюзар, Р.Крутко, О.Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3951-51/201 
 
 3. СЛУХАЛИ: Про  виконання програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Коломиї за І півріччя 2019 року 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3952-51/2019    
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2018 р. 
№3229-39/2018 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї 
на 2016-2020 роки в новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3953-51/2019    
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Берегова села Товмачик (в межах земельної ділянки 
Коцаби В.Д.)  Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3954-51/2019    
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Лугова села Товмачик (в межах земельної ділянки Луцик 
В.Д.) Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3955-51/2019  
   

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Ольги Кобилянської села Саджавка (в межах земельної 
ділянки Вишенько І.І.) Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3956-51/2019    
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Українська села Саджавка (в межах земельної ділянки 
Максим’юк М.М.) Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3957-51/2019    
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території в селі Іванівці (в межах земельної ділянки Кметюка Д.В.) 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3958-51/2019    
 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території (в межах земельної ділянки Щучак 
Х.Д.) с. Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ:Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3959-51/2019   
  

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території в урочищі «Левади» (квартал 13) села 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3960-51/2019    
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території в урочищі «Луг» (в межах земельної 
ділянки Мосюк Г.В.) села Шепарівці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3961-51/2019    
 

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план 
(в межах земельної ділянки Милитчук Л.І.) села Товмачик Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 



ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3962-51/2019    
 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план 
(в межах земельної ділянки релігійної громади Пресвятої Трійці Коломийської 
єпархії УГКЦ) села Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3963-51/2019    
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план 
по вул. Українська (від вул. Незалежності) села Саджавка Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3964-51/2019    
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Спортивна (в межах земельної 
ділянки Чехович В.М.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3965-51/2019    
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Шухевича (в межах земельної 
ділянки Ганущака П.Г.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3966-51/2019    
 

18. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 
міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Андрусяк Микола Михайлович, начальник УНАП міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3967-51/2019    



 
19. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Лазарович Марія Святославівна, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3968-51/2019 зі змінами додається    
 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 
року № 3189-39/2018 «Про затвердження Програми «Компенсація пільгового 
проїзду окремих категорій громадян на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту 
соціальної політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3969-51/2019 додається    
 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Посилення соціального 
захисту населення на 2019-2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту 
соціальної політики міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3970-51/2019 додається    
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення виконання 
рішень суду на 2019-2021 роки 
ДОПОВІДАЧ: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту 
соціальної політики міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3971-51/2019 додається    
 

23. СЛУХАЛИ: Про встановлення форм для розрахунку тарифів на послуги 
КП «Коломияводоканал» 
ДОПОВІДАЧ: Перегінчук Ірина Тарасівна, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №-3972-51/2019 додається    
 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019р. 
№3555-42/2019 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
міської ради, які підлягають приватизації в 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3973-51/2019 додається    
 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання нежитлової будівлі по 
вул. Довбуша,19б 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3974-51/2019 додається    
 

26. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.09.2016р. № 51 на 
нежитлове приміщення по пл. Відродження, 14/2 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3975-51/2019 зі змінами додається    
 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3976-51/2019 додається    
 

28. СЛУХАЛИ: Про заборону розміщення на території міста Коломиї 
пересувних і мобільних цирків з тваринами та звіринців 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3977-51/2019 додається    
 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2019 
№ 3468-41/2019 «Про хід виконання рішення міської ради від 25.01.2018 
№2349-29/2018 «Про стан обліку, збереження та використання майна 
комунальної власності» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3978-51/2019 додається    
 

30. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2017 
№1516-21/2017 «Про затвердження  Програми  розвитку надання 
адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління 
Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на 2017-
2019 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Кухтар Тарас Миронович, керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3979-51/2019 додається    
 

31.  СЛУХАЛИ:  Про безоплатне надання нежитлового  приміщення по вул. 
С. Палія, 26а 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3980-51/2019 додається    
 



32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань майна 
комунальної власності Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3981-51/2019 додається    
 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Коломийській міській раді на 
передачу в оренду частини нежитлового приміщення за адресою пл. 
Привокзальна, 2А/1 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3982-51/2019 додається    
 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 10.01.2019 р. 
№3377-40/2019 по міській Програмі “Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-
2019 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Джуравець Леся Петрівна 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3983-51/2019 додається    

 
35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

комунального господарства Коломийської міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3984-51/2019 додається    
 

36. СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3985-51/2019 зі змінами додається    
 

37. СЛУХАЛИ:  Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3986-51/2019 додається    
 

38. СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського міжрайонного онкологічного 
диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Л. Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3987-51/2019 додається    
 



39.   СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського дерматовенерологічного 
диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: С. Лосюк 
ВИРІШИЛИ: надати слово І. Білоскурському, головному лікарю 
Коломийського міськрайонного дерматовенерологічного диспансеру 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИСТУПИЛИ: І. Білоскурський. В. Мельничук 
За проект рішення 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2, проти – 1, утрималось – 17, не голосувало - 6 
За альтернативне рішення:  
«Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської ОДА 
Дениса Шмигаля, голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3988-51/2019 додається    
 
 40. СЛУХАЛИ: Про Правила утримання домашніх безпритульних тварин 
(собак та котів) на території Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади 
ДОПОВІДАЧ: Лосюк Сергій Петрович, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, Л. Белявська, В. Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3989-51/2019 додається 
 

Розгляд земельних питань: 
 

41. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3990-51/2019 додається 
 

42. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на площі Ринок, 23 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3991-51/2019 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель на вулиці Романа Шухевича  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3992-51/2019 додається 
 

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



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3993-51/2019 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  
індивідуальних гаражів  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3994-51/2019 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  
індивідуальних гаражів   
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3995-51/2019 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Котляревського, 8-Б  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3996-51/2019 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 1 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3997-51/2019 додається 
 

49. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 
і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 
(присадибні ділянки)  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3998-51/2019 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3999-51/2019 додається 
 



51. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 
і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4000-51/2019 додається 
 

52. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4001-51/2019 додається 
 

53. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4002-51/2019 додається 
 

54. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4003-51/2019 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4004-51/2019 додається 
 

56. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 
155 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4005-51/2019 додається 
 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на викуп земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4006-51/2019 додається 
 



58. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4007-51/2019 додається 
 

59. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Василя Попадюка  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

60. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Василя Попадюка  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

61. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Валова 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович. начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І. Гуменюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

62. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Театральна 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Р. Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

63. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 
земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І. Гуменюк, С. Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4008-51/2019 додається 
 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4009-51/2019 додається 
 



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

66. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4010-51/2019 додається 
 

67. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4011-51/2019 додається 
 

68. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4012-51/2019 додається 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на вулиці Валовій, 59 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В. Андрейченко, І. Слюзар, С. Федчук, І. Гуменюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

71. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4013-51/2019 додається 
 



72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на бульварі Лесі 
Українки, 32-а 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4014-51/2019 додається 
 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4015-51/2019 додається 
 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича, 9 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4016-51/2019 додається 
 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4017-51/2019 додається 
 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Леонтовича, біля 
будинку 4-а 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4018-51/2019 додається 

 
77. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського 

ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4019-51/2019 зі змінами додається 
 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4020-51/2019 додається 
 

80. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
вулиці Моцарта-Леонтовича 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4021-51/2019 
 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4022-51/2019 
 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Новоміській 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4023-51/2019 
 

83. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  
ДОПОВІДАЧ:  
Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4024-51/2019 
 

84. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у постійне користування для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4025-51/2019 
 

85. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  
ділянки несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 
на земельних торгах 



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4026-51/2019 
 

86. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 30  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4027-51/2019 
 

87. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 
07.10.2009 № 2305-42/2009 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4028-51/2019 
 

88. СЛУХАЛИ: Про землекористування в селі Саджавка  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4029-51/2019 
 
 89. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
вулиці Карпатська, 211 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -15  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

90. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 45 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4030-51/2019 
 

91. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Зелена, 10 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4031-51/2019 
 

92. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4032-51/2019 



 
93. СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду земельного питання №30 

ГОЛОСУВАЛИ: за 14 
ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду 
 

94. СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду додаткового земельного 
питання №5 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду 
 

95. СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду земельного питання №38 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 
ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду 
 

96. СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду додаткового земельного 
питання №5 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду 
 

97. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова 
На сесії було подано 18 депутатських запитів 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4033-51/2019 - №4050-51/2019 

 
Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 51 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: 51 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
Міський голова                               Ігор Слюзар 

 

Протокол вела: 
Начальник організаційного відділу  
міської ради                                                                                    Ольга Пашанюк                    
 


