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Протокол 
Тридцять першої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 
29 березня 2018 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 34 депутати міської ради 
Відсутні: С. Лосюк 
Тридцять першу сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 
 
За відкриття 31-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: відкрити 31 сесію міської ради 
 
Тридцять перша сесія міської ради вважається відкритою. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Нагородив грамотами міського голови В.Бугая, В.Мельничука, 

Б.Мельничука. 
 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
 
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 33                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного 5 земельних питань: 
1. «Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення по вулиці Гетьмана Івана Мазепи» 
2. «Про внесення змін в рішення міської ради від 25.01.2018р.  № 2394-29/2018» 
3. «Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12» 
4. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки» 
5. «Про землекористування на вулиці Валовій, 10-а» 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного земельні питання №15 та №52: 
1. №15. «Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а» 
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2. №52. «Про визнання рішення міської ради таким, що втратило чинність» 
      ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 
      ВИРІШИЛИ:  зняти з порядку денного 
 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного додаткові питання: 
1. «Про звернення міської ради до Президента України, Голови Верховної ради 
України та Прем'єр́-міні́стра»; 
2. «Про звернення міської ради до Голови Верховної ради України Парубія 
А.В.»; 
3. «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної 
безпеки і оборони України»; 
4. «Про викладення пункту 1 додатку до рішення міської ради від 07.12.2017 
№2131-27/2017 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2018 рік” в новій редакції»; 
5. «Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему 
Зонування в районі   вулиці  Гетьмана Івана Мазепи, 237»; 
6. «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» 
у новій редакції» 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 33                  

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
№ 
з.п. 

Назва питання 

1 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 

2 Про затвердження Програми Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян 
у місті Коломиї на 2018 рік» 

3 Про затвердження Положення про відділ перспективного розвитку та  капітального 
будівництва міської ради у новій редакції 

4 Про внесення змін до цільової Програми забезпечення підготовки та проведення призову 
громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за 
контрактом на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської  ради від 21.01.2016 р. № 
153-4/2016 

5 Про передачу на баланс матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс Івано-Франківської КЕЧ району 

6 Про внесення змін до міської програми забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 
період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 13.10.2017 р.№2370-
58/2015 
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7 Про присвоєння імені Анатолія Кос-Анатольського Коломийській дитячій музичній   
школі № 1 

8 Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування в 
районі вулиці Петра Ніщинського 

9 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в 
схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального  плану 
території в районі вулиці Патріарха Й. Сліпого 
 

10 Про продовження договору оренди частини нежитлового приміщення  по вул. Театральна, 
33 
 

11 Про визначення переліку об'єктів та видів робіт, на яких зможуть виконувати 
адміністративне стягнення особи, яким відповідно до рішення суду будуть призначені 
суспільно корисні роботи 

12 Про розподіл орендної плати за оренду нежитлових приміщень комунального майна 
 

13 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018р. № 2350-29/2018 «Про надання 
в оренду нежитлового приміщення по  вул. Мазепи,4» 
 

14 Про затвердження списків учасників конкурсу на право оренди нежитлових приміщень по 
вул. Чорновола,49 
 

15 Про внесення змін до договору оренди № 187 від 01.02.2017р. на нежитлове приміщення 
по вул. Театральна, 13 
 

16 Про затвердження статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у новій 
редакції 

17 Про звільнення комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” від сплати частини 
чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 
 

18 Дод1Про викладення пункту 1 додатку до рішення міської ради від 07.12.2017 №2131-
27/2017 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік” в новій 
редакції 
 

19 Дод2Про  затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування в 
районі   вулиці  Гетьмана Івана Мазепи, 237 

20 Дод3Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у новій 
редакції 

21 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Василя Стуса – Гетьмана 
Петра Сагайдачного - Ринок 

22 Про затвердження технічної документації із землеустрою 

23 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж 
прибережних захисних смуг річок та водоймищ у межах м. Коломиї 

24 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

25 Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

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

27 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 
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28 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

29 Про зміну цільових призначень земельних ділянок 

30 Про надання в оренду земельної ділянки 

31 Про надання в оренду земельної ділянки 

32 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на вулиці Петра Ніщинського 

33 Про затвердження експертних грошових оцінок земельних  ділянок та підготовку лотів для 
продажу на земельних торгах 

34 Про зміну землекористування на вулиці Григорія Тютюнника, 15 

35 Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а (знято) 

36 Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 14-а 

37 Про розгляд звернень юридичних осіб 

38 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 311 

39 Про землекористування на площі Привокзальній, 2 

40 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування від 27.02.2018 року 

41 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування від 13.03.2018 року 

42 Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

43 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для влаштування проїзду загального користування 

44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 

45 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок 

46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Миколи Костомарова (не прийнято) 

47 Про землекористування на вулиці Карпатській, біля будинку № 80 

48 Про землекористування на площі Привокзальна, 6/18 

49 Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

50 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

51 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок 

52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки 
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53 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

54 Про розгляд звернення Шевченко А. А 

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

56 Про землекористування по вулиці Млинська, 54 

57 Про землекористування по вулиці Моцарта, 72-а 

58 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 

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

60 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Заводській 

61 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для індивідуального садівництва 

62 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

63 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Софії Галечко 

64 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

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

66 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

67 Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  індивідуальних гаражів 

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

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

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

71 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на бульварі Лесі Українки, 15 

72 Про визнання рішення міської ради таким, що втратило чинність 

73 Про землекористування по вулиці Військова, 5 

74 Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 
25.05.2017р. № 1576-21/2017       
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75 Про внесення змін в рішення міської ради від 16.11.2017р. № 2091-26/2017 

76 Про внесення змін в рішення міської ради від 25.01.2018р. № 2388-29/2018 

77 Про внесення змін в рішення міської ради від 22.06.2017р. № 1678-22/2017 

78 Про внесення змін в рішення міської ради від 22.06.2017р. № 1674-22/2017 

79 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

80 Про надання в оренду земельної ділянки 

81 Д1 Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення по вулиці Гетьмана Івана Мазепи 
 

82 Д2 Про внесення змін в рішення міської ради від 25.01.2018р. № 2394-29/2018 

83 Д3Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

84 Д4Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки 

85 Д5Про землекористування на вулиці Валовій, 10-а 

86 Про прийняття рішень по депутатських запитах 

87 Різне 

88 Про закриття 31 сесії міської ради 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 
ВИСТУПИЛИ: 

 - Т. Боднарук щодо встановлення додаткового освітлення вуличних ламп 
по вул. Лотоцького; 
          - А. Турянський щодо благоустрою окраїн міста; 
          - А. Турянський щодо проведення ремонтних робіт з підсипання щебню та 
вирівнювання дорожнього покриття по вул. Карпатська №68; 
          - Л. Белявська щодо підтримки молоді, яка займається брейкдансом; 

- Л. Белявська щодо встановлення світлофора по вул. Карпатська; 
- Л. Белявська щодо наявності дозволу на зрізку дерева по                                 

вул. Майданського, 12 та відновлення тротуару; 
- В. Василевський щодо забезпечення освітлення вулиць Кийданецька, 
І.Паторжинського, Т.Мельничука, Дружби, Хвильового; 
- В. Андрейченко щодо аварійної споруди по вул. І.Мазепи біля буд.№292; 
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- І. Гуменюк щодо виготовлення технічної документації по відведенню 
земельних ділянок для рекреаційного призначення біля Коломийської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1; 

- П. Кривюк щодо надання інформації про відключення електроенергії  в 
південній частині міста; 

- О. Петрів щодо переміщення смітників від храму святого апостола Іоана 
Богослова УПЦ КП в інше місце; 

- О. Петрів щодо стану дорожнього покриття по вулиці О.Кобилянської; 
- О. Петрів щодо відсутності кришки люка на початку вулиці                               

С. Гординського зі сторони Л. Українки; 
- О. Петрів щодо передбачення коштів на відновлення асфальтного 

покриття на вул. С. Гординського. 
- В. Козоріз щодо встановлення тротуарів по вул. Січових Стрільців; 
- І. Ільчишин щодо надання інформації стосовно завершення слідства у 

справі ДТП від 21 листопада 2016 року, до якого причетний секретар міської 
ради Жупанський Л.С. та проведення експертизи автомобільного транспорту, 
причетного до ДТП, яке належить секретарю міської ради Жупанському Л.С. 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

        Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення міської ради до Президента України, 
Голови Верховної ради України та Прем'є́р-міні́стра» 
ДОПОВІДАЧ: В. Андрейченко, депутат міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2490-31/2018 додається 

 
2. СЛУХАЛИ: «Про звернення міської ради до Голови Верховної ради 

України Парубія А.В.» 
ДОПОВІДАЧ: І. Костюк, депутат міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2491-31/2018 додається 

 
3. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Ради національної безпеки і оборони України» 
ДОПОВІДАЧ: П. Васкул, депутат міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2492-31/2018 додається 

 
4. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: А.Турянський, І.Слюзар, П.Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2493-31/2018 зі змінами додається 
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5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми Компенсація пільгового 

проїзду окремих категорій громадян у місті Коломиї на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2494-31/2018 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ 
перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради у новій 
редакції» 
ДОПОВІДАЧ: У. Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2495-31/2018 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до цільової Програми забезпечення 
підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову 
військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської  ради від 21.01.2016 р. № 153-4/2016» 
ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2496-31/2018 додається 
 

8 СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей з 
балансу Коломийської міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ 
району» 
ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2497-31/2018 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міської програми забезпечення 
пожежної безпеки у м. Коломиї на період 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 13.10.2017 р.№2370-58/2015» 
ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу економіки та муніципального 
розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2498-31/2018 додається  
 

10. СЛУХАЛИ: «Про присвоєння імені Анатолія Кос-Анатольського 
Коломийській дитячій музичній школі № 1» 
ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Жупанський, В.Григорук, Л.Белявська, П.Васкул 



 

9 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував надати слово Л.Грабцю 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Л.Грабець, Г.Романюк, І.Ільчишин, Л.Бордун 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував надати представнику ДМШ № 1 Л.Хім'яку 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Л. Хім’як 
 
За проект рішення  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2499-31/2018 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території із 
внесенням змін у схему Зонування в районі вулиці Петра Ніщинського» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2500-31/2018 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста 
Коломиї та розроблення проекту Детального плану території в районі 
вулиці Патріарха Й. Сліпого» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2501-31/2018 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди частини 
нежитлового приміщення по вул.Театральна, 33» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2502-31/2018 зі змінами додається 
 

14. СЛУХАЛИ: «Про визначення переліку об'єктів та видів робіт, на 
яких зможуть виконувати адміністративне стягнення особи, яким 
відповідно до рішення суду будуть призначені суспільно корисні роботи» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2503-31/2018 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: «Про розподіл орендної плати за оренду нежитлових 
приміщень комунального майна» 
ДОПОВІДАЧ: В. Волошенюк, заступник начальника управління комунального 
господарства міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2504-31/2018 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
25.01.2018р. № 2350-29/2018 «Про надання в оренду нежитлового 
приміщення по  вул. Мазепи,4» 
ДОПОВІДАЧ: В. Волошенюк, заступник начальника управління комунального 
господарства міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2505-31/2018 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: «Про затвердження списків учасників конкурсу на 
право оренди нежитлових приміщень по вул. Чорновола,49» 
ДОПОВІДАЧ: В. Волошенюк, заступник начальника управління комунального 
господарства міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2506-31/2018 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до договору оренди № 187 від 
01.02.2017р. на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 13» 
ДОПОВІДАЧ: В. Волошенюк, заступник начальника управління комунального 
господарства міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2507-31/2018 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального 
підприємства „Коломиятеплосервіс” у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2508-31/2018 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства 
„Коломиятеплосервіс” від сплати частини чистого прибутку (доходу) до 
міського бюджету» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2509-31/2018 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: «Про викладення пункту 1 додатку до рішення міської 
ради від 07.12.2017 №2131-27/2017 “Про план діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2018 рік” в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 
розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2510-31/2018 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території із 
внесенням змін у схему Зонування в районі вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 
237» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2511-31/2018 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту комунального 
підприємства «Полігон Екологія» у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: М. Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2512-31/2018 додається 
 

Розгляд земельних питань 
 

24. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
на вулиці Василя Стуса – Гетьмана Петра Сагайдачного - Ринок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Р.Слободян, депутат міської ради, запропонував надати слово 
В.Паку 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: В.Пак 
 
За проект рішення  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2513-31/2018 зі змінами додається 
 

25. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2514-31/2018 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг річок та 
водоймищ у межах м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2515-31/2018 зі змінами додається 
 

27. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2516-31/2018 додається 
 

28. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 
несільсько-господарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2517-31/2018 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2518-31/2018 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак, Л.Жупанський 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2519-31/2018 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка)» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання п.2,3,9,11,12 
                             за – 28 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання пункти 2,3,9,11,12 
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ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому зі змінами 
                              за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2520-31/2018  зі змінами додається 
 

32. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільових призначень земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2521-31/2018  додається 
 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2522-31/2018  додається 
 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2533-31/2018 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вулиці Петра 
Ніщинського» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2524-31/2018  додається 
 

36. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертних грошових оцінок 
земельних  ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2525-31/2018  додається 
 

37. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Григорія 
Тютюнника, 15» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2526-31/2018  додається 
 

38. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Січових 
Стрільців, 14-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30  



 

14 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2527-31/2018  додається 
 

39. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень юридичних осіб» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2528-31/2018 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи, 311» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2529-31/2018  додається 
 

41. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Привокзальній,2» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2530-31/2018  додається 
 

42. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
27.02.2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2531-31/2018 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
13.03.2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2532-31/2018 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2533-31/2018 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
влаштування проїзду загального користування» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2534-31/2018 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Р.Слободян, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2535-31/2018 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, С.Федчук, І.Слюзар, Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2536-31/2018 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи 
Костомарова» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

49. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Карпатській, біля 
будинку № 80» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2537-31/2018 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Привокзальна, 
6/18» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2538-31/2018 додається 
 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на передачу земельних ділянок в 
суборенду» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2539-31/2018 додається 
 

52. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
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ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2540-31/2018 додається 
 

53. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2541-31/2018 додається 
 

54. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2542-31/2018 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олександра 
Пушкіна, 6» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2543-31/2018 додається 
 

56. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Шевченко А. А» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2544-31/2018 додається 
 

57. 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 -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2545-31/2018 додається 
 

58. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Млинська, 54» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2546-31/2018 додається 
 

59. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Моцарта, 72-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2547-31/2018 додається 
 

60. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

61. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2548-31/2018 додається 
 

62. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Заводській» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2549-31/2018 додається 
 

63. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2550-31/2018 додається 
 

64. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  
 

65. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Софії Галечко» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2551-31/2018 додається 
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66. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2552-31/2018 додається 
 

67. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

68. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2553-31/2018 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2554-31/2018 додається 
 

70. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

71. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  3 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

72. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
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ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

73. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі 
Українки, 15» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2555-31/2018  додається 
 

74. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Військова, 5» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2556-31/2018 додається 
 

75. СЛУХАЛИ: «Про визнання таким, що втратило чинність рішення 
Коломийської міської ради від 25.05.2017р. № 1576-21/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2557-31/2018 додається 
 

76. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 
16.11.2017р. № 2091-26/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2558-31/2018 додається 
 

77. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 
25.01.2018р. № 2388-29/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2559-31/2018 додається 
 

78. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 
22.06.2017р. № 1678-22/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2560-31/2018 додається 
 

79. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 
22.06.2017р. № 1674-22/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2561-31/2018 додається 
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80. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2562-31/2018 додається 
 

81. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2563-31/2018 додається 
 

82. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 
несільсько-господарського призначення по вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2564-31/2018 додається 
 

83. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 
25.01.2018р. № 2394-29/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2565-31/2018 додається 
 

84. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Івана 
Майданського, 12» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2566-31/2018 додається 
 

85. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2567-31/2018 додається 
 

86.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Валовій, 10-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2568-31/2018 додається 

 
87. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
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На тридцять першій сесії депутатами внесено 16 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 - 25              
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №2569-31/2018 по №2584-31/2018 
додаються 
 

88. Різне.  
ВИСТУПИЛИ: головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Проінформував присутніх, що відповідно до ч.2 ст 52 Закону України у разі 

суттєвої зміни в майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним 
доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, 
встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений 
суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання 
майна зобов’язаний  письмово повідомити про це Національне агентство з 
питань запобігання корупції. 

Відповідно до п.6 розділу 2 Порядку формування, ведення та 
оприлюднення інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
затвердженого рішенням НАЗК від 10.06.2016 №3, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №959/29089, суб'єкти декларування 
письмово повідомляють НАЗК про суттєві зміни у своєму майновому стані 
відповідно до частини 2 статті 52 Закону шляхом подання відповідного 
електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний 
електронний кабінету десятиденний строк з моменту отримання доходу або 
придбання майна. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом 
заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру відповідно до 
технічних вимог до форми. 

 
ВИСТУПИЛИ: П.Кривюк 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 31 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  
За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: 31 сесію міської ради вважати закритою 
 
Міський голова                    І. Слюзар 
 
Протокол вела: 
Головний спеціаліст                                    Я.Липка                
організаційного відділу     


