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 Протокол 

Одинадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

10 серпня 2016 року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні: 29 депутатів міської ради 

Відсутні: Бордун Л.Б., Василевський В.Д., Жупанський Л.С., Романюк Г.М., 

Яцяк О.М.  

 

Одинадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 11-ої сесії: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

             

Одинадцята сесія міської ради вважається відкритою. 

 

 Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано. За прийняття 

порядку денного за основу: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25                      

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти на доопрацювання питання «Про продовження 

договору  

оренди № 411 від  02.12.2013 р. на нежитлове приміщення по пр. 

М. Грушевського, 41». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27                      

ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 
  

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного питання «Про внесення змін у 

структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24             

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
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Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного питання «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 

 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26     

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Які  ще будуть доповнення до порядку денного ? 

 

Ігор Ільчишин, депутат міської ради, запропонував внести до порядку денного 

проект рішення «Про проведення громадських слухань щодо відкриття ДЮСШ 

№3». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 7  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Хто за порядок денний в цілому: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№з.п.  

1.  Про уточнення міського бюджету    на   2016   рік 

2.  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №318-6/2016 “Про 

затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 

роки” 

3.  Про виконання програми  соціально-економічного та культурного розвитку 

міста за перше півріччя 2016 року 

4.  Про  нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально-економічного 

розвитку та про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-

транспортної  та соціальної інфраструктури міста Коломиї 

5.  Про   визнання   такими,   що втратили чинність      рішення      міської      

ради  від  29.09.2009   № 2249-42/2009, від     16.12.2009   №2459-44/2009 та         

від   30.03.2011     №215-4/2011 

6.  Про Коломийський центр туризму і дозвілля 

7.  Про внесення змін до рішень міської ради від 20.10.2011 №667-11/2011,від 

17.02.2012 №886-14/2012,від 24.05.2012 №1078-18/2012, від 20.12.2012 

№1356-26/2012, від 20.12.2012 №1357-26/2012,від 21.03.2013 №1463-

28/2013,від 21.03.2013 №1464-28/2013, від 06.08.2015 №2233-55/2015,від 

10.12.2015 №22-3/2015. 

8.  Про передачу в оперативне управління майна 
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9.  Про  використання електронної системи закупівель. 

10.  Про прийняття в комунальну власність скульптурної композиції. 

11.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо 

внесення змін в схему Зонування території міста та розроблення проекту 

Детального плану території (район вулиць Йосипа Гірняка, Героїв УПА, 

Івана Миколайчука, район вулиці Богдана Хмельницького біля « Співочого 

поля», колишня територія  щетинно - щіткової фабрики, район вулиці Івана 

Шарлая ) 

12.  Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо надання в оренду  

нежитлового  приміщення 

13.  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 

Коломиї зовнішніх мереж.  

14.  Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 

підлягають приватизації у 2016 році 

15.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків  

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

виконавчих органів 

17.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

18.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Моцарта, 47 

19.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

20.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

21.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою для влаштування меморіального комплексу учасникам 

антитерористичної операції на Сході України 

22.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

23.  Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Василя Стуса, 32 

24.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Моцарта, 33 

25.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів 

з приводу суміжного землекористування 

26.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального  садівництва 

27.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

28.  Про надання в оренду земельної ділянки по проспекті Михайла 

Грушевського, 82 

29.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

30.  Про припинення права користування та передачу земельної ділянки у 

власність 

31.  Про землекористування на вулиці Станіславського, 8 

32.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража по вулиці 

Січових Стрільців 

33.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  на вулиці  Олекси Довбуша, 154 
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Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

С. Лосюк щодо можливості облаштування вуличного освітлення по вул. 

Курінного Скуби 

 

С. Лосюк щодо асфальтування міжбудинкових проїздів по вул. Богуна 38, 40, 

42 та Мазепи 183. 

 

П. Васкул щодо зрізання дерева №397 у парку ім. К. Трильовського 

 

П. Васкул щодо усунення причин, які перешкоджають діяльності Коломийської 

міськрайонної станиці Братства ОУН-УПА ім. Р. Шухевича 

 

34.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  на вулиці Степана Бандери 

35.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  на вулиці Михайла Вербицького 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  на вулиці Кирила Трильовського, 12-б 

37.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

38.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

39.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Андрія Малишка, 15 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки 

42.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Софії Галечко, 9 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Богдана Лепкого, 36 

45.  Про землекористування на вулиці Тараса Мельничука, 34 

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

призначення на площі Ринок, 9/1 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Карпатська, 40 

48.  Про депутатський запити 
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І. Костюк щодо перевірки стану даху по вул. Валова, 23. 

 

Р. Крутко щодо встановлення трьох лежачих поліцейських по вул. Павлика та 

перенести знак проїзд заборонено. 

 

Р. Крутко щодо неперейменування вул. Чехова. 

 

Т. Боднарук, М. Михайлюк, М. Прусак щодо виділення земельної ділянки під 

дитячо-спортивний майданчик по вул. Січинського. 

 

Т. Боднарук щодо впорядкування сходів біля пам’ятника І. Франка. 

 

Т. Боднарук щодо заміни ламп по вул. Й. Сліпого. 

 

Т. Боднарук про включення в бюджет на 2016-2017 рр. роботи по 

асфальтуванню вул. Стефаника. 

 

Т. Боднарук про включення в бюджет на 2016-2017 рр. встановлення дитячого 

майданчика по вул. Стефаника та Заньковецької. 

 

І. Ільчишин про автобусну станцію по вул. Петлюри. 

 

І. Ільчишин призупинення рішення міської ради «Про передачу в оперативне 

управління майна» до проведення громадських слухань. 

 

С. Федчук щодо заміни труби газопостачання по вул. Леонтовича,18 

 

Р. Слободян щодо надання допомоги вторинній медицині в скороченні 

заборгованості у виплаті заробітної плати. 

 

Р. Слободян  щодо проведення службового розслідування стосовно земельної 

ділянки по вул. Б. Хмельницького №0. 

 

Л. Белявська щодо закінчення роботи грейдером по вул. Стара Дорога. 

 

Л. Белявська щодо ремонту дорожнього покриття по вул. Антоненка-

Давидовича. 

 

Л. Белявська щодо проведення ремонту опорної стіни клдовища «Монастирок». 

 

В. Григорук щодо пролонгації Договору № 272 від 01.03.2011р.  

 

В. Григорук щодо збільшення Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень.  
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Т. Базюк щодо інформації про заміну водогону на бул. Лесі Українки. 

 

Т. Базюк щодо ремонту дороги по вул. Чайковського. 

 

Т. Базюк щодо ремонту дороги по вул. Залізничній. 

 

Т. Базюк щодо присутності на засіданнях сесії міської ради начальника поліції, 

керівника місцевої прокуратури, керівника сан-епідем служби депутатів 

обласної ради. 

 

В. Козоріз щодо аварійного стовпа по вул. Довбуша та перекопаного 

асфальтоване покриття біля ФСК «Прикарпаття». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету    на   2016   рік. 

ДОПОВІДАЧ:  Г. Бакай, начальник фінансового управління. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 686 -11/2016  додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 

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

Коломиї на 2016-2020 роки” 

ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ВИСТУПИЛИ: М. Прусак. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 687 -11/2016  додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про виконання програми  соціально-економічного та 

культурного розвитку міста за перше півріччя 2016 року. 

ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 

розвитку міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 688-11/2016  додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про  нову редакцію Положення про цільовий фонд 

соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесок) у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної 

інфраструктури міста Коломиї 

 

ДОПОВІДАЧ:  С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 
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розвитку міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова. Запропонував внести зміни в п. 3.4. 

Договору та п. 9.1. Положення. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 689-11/2016 зі змінами додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про   визнання   такими,   що втратили чинність рішення 

міської ради  від  29.09.2009 № 2249-42/2009, від 16.12.2009 №2459-

44/2009 та від   30.03.2011 №215-4/2011. 

ДОПОВІДАЧ:  С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 

розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26      

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №690-11/2016 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про Коломийський центр туризму і дозвілля. 

ДОПОВІДАЧ: Т. Костюк, директор Коломийського центру туризму і дозвілля. 

ВИСТУПИЛИ: Т. Базюк, П. Васкул. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 691-11/2016 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради від 20.10.2011 

№667-11/2011,від 17.02.2012 №886-14/2012,від 24.05.2012 №1078-

18/2012, від 20.12.2012 №1356-26/2012, від 20.12.2012 №1357-26/2012,від 

21.03.2013 №1463-28/2013,від 21.03.2013 №1464-28/2013, від 06.08.2015 

№2233-55/2015,від 10.12.2015 №22-3/2015. 
ДОПОВІДАЧ:  В. Колесник, начальник відділу молоді і спорту 

ВИСТУПИЛИ: І. Ільчишин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 692-11/2016 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління майна 

ДОПОВІДАЧ:  В. Колесник, начальник відділу молоді і спорту 

ВИСТУПИЛИ: І. Ільчишин, Р. Слободян, Т. Базюк – депутати міської ради та 

О.Овчаренко. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 693-11/2016 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про  використання електронної системи закупівель. 

ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Р. Крутко, П. Кривюк – депутати міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 694-11/2016 додається 

 



 

8 
 

10. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність скульптурної 

композиції. 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, в.о.начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 695-11/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста та 

розроблення проекту Детального плану території (район вулиць Йосипа 

Гірняка, Героїв УПА, Івана Миколайчука, район вулиці Богдана 

Хмельницького біля « Співочого поля», колишня територія  щетинно - 

щіткової фабрики, район вулиці Івана Шарлая ) 

ДОПОВІДАЧ:  А. Колісник, в.о.начальника відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 696-11/2016 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо 

надання в оренду  нежитлового  приміщення 

ДОПОВІДАЧ:  В. Наливайко, начальник ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №697-11/2016 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста Коломиї зовнішніх мереж. 

ДОПОВІДАЧ:  В. Наливайко, начальник ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про виключення з переліку об’єктів комунальної 

власності міської ради, які підлягають приватизації у 2016 році 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №698-11/2016 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків. 

ДОПОВІДАЧ:  В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 699-11/2016 додається 

 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар,  міський голова 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 700-11/2016 додається 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо до розгляду земельних питань 

 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 701-11/2016 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на  

вулиці Моцарта, 47 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21       

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 702-11/2016 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 703-11/2016 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 704-11/2016 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою для влаштування меморіального 

комплексу учасникам антитерористичної операції на Сході України 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 705-11/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

 

ДОПОВІДАЧ:   Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 706-11/2016 зі змінами додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці 

Василя Стуса, 32 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 707-11/2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Моцарта, 

33 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 708-11/2016 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 709-11/2016 додається 

 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального  садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №710-11/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №711-11/2016 додається 

 

28.СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки по проспекті 

Михайла Грушевського, 82 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №712-11/2016 зі змінами  додається 

 

29.СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра 

Пушкіна, 6 

 

ДОПОВІДАЧ:   Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 713-11/2016 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування та передачу 

земельної ділянки у власність 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 714-11/2016 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Станіславського, 8 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 715-11/2016 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража по вулиці Січових Стрільців 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 716-11/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки  на вулиці  Олекси 

Довбуша, 154 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 717-11/2016 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці Степана 

Бандери 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 718-11/2016 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці Михайла 

Вербицького 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №719-11/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці Кирила 

Трильовського, 12-б. 
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ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 720-11/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 721-11/2016 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:   Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 722-11/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 723-11/2016 зі змінами додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія 

Малишка, 15 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 724-11/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 725-11/2016 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 726-11/2016 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Софії 

Галечко, 9 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 727-11/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Лепкого, 36 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 728-11/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ:Про землекористування на вулиці Тараса Мельничука, 34 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 729-11/2016 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на площі Ринок, 9/1 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 

Карпатська, 40 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 730-11/2016 додається 

 

48. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 На одинадцятій  сесії  депутатами внесено 27 запитів. 

 Відповідно до пункту 12 статті 2.6  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 - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з № 731-11/2016  по №757-11/2016 додається 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

 Питання порядку денного 11 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  
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За закриття 11 сесії сьомого демократичного скликання 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                       

 

 

Міський голова            І. Слюзар 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст  1 категорії                Х. Петруняк 

організаційного відділу     


