
Протокол 
Сорок першої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

21.02.2019 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 30 депутатів міської ради 

Відсутні: Л.Жупанський, О.Петрів, І.Ільчишин, О.Поясик, І.Гуменюк 

Сорок першу сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 41-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

ВИРІШИЛИ: відкрити 41 сесію міської ради 

Сорок перша 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 –  27                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного додаткові загальні питання та 
розглянути їх першими: 

1. «Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 
України А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» 
2. «Про внесення змін у чисельність департаменту соціальної політики міської 
ради»  
3. «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні 
вартості будівництва об'єктів на 2019 рік» 
4. «Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та 
надання дозволу на списання матеріальних цінностей Шепарівцівської сільської 
ради» 
5. «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-
50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних  
типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території  м. Коломиї» 
6. «Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та 
надання дозволу на списання матеріальних цінностей Товмачицької сільської 
ради» 



7. «Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та 
надання дозволу на списання матеріальних цінностей Саджавської сільської 
ради» 
8. «Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та 
надання дозволу на списання матеріальних цінностей Іванівецької сільської 
ради» 
9. «Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та 
надання дозволу на списання матеріальних цінностей Воскресинцівської 
сільської ради» 
10. «Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс управління культури Коломийської міської ради» 
11. «Про передачу на баланс структурних підрозділів Коломийської міської 
ради  матеріальних цінностей» 
12. «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 
13. «Про збільшення граничної чисельності працівників Єдиного центру 
надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї» 
14. «Про внесення доповнень до житлового фонду соціального призначення» 
15. «Про зміну типу та найменування, затвердження статутів закладів освіти 
міста та приєднаних сільських територіальних громад» 
16. «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 року №1188-
17/2017 «Про затвердження Положення про плату за землю в новій редакції» 
 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного питання «Про звернення 
Коломийської міської ради до Антимонопольного комітету України». 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного додаткове питання: 
«Про внесення доповнення до рішення міської ради від 13.12.2018 №3234-

39/2018 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 
рік» 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15 
       ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, Р.Крутко, В.Будзінський, Л.Бордун, І. Слюзар  
       ВИРІШИЛИ:  Не вносити до порядку денного. 

 
        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 19                
    ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин для 
оголошення депутатських звернень та запитів.  



ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

Г. Романюк повідомив присутніх про заходи, які відбуватимуться 27-28 
лютого з нагоди відзначення 90-річчя створення ОУН. 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- В. Андрейченко щодо скликання комісії з питань депутатської діяльності, етики 
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку; 
- Т. Базюк щодо відновлення освітлення на території дошкільного навчального 
закладу №3 "Берізка"; 
- А. Турянський щодо ямкового ремонту по вул.І.Франка; 
- Р. Крутко щодо ремонту тротуару по вул.Чехова та вул.Павлика; 
- Р. Крутко щодо очистки річки Радилівка по вул.Чехова; 
- Р. Крутко щодо вивезення сміття з парку по вул.Чехова; 
- Р. Крутко щодо проведення ремонту бічної дороги, а саме заїзду по 
вул.Січових  Стрільців. 
 

Порядок денний 

1. Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України  А. Парубія, 
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

2. Про звернення Коломийської міської ради до Антимонопольного комітету України 
3. Про внесення змін у чисельність департаменту соціальної політики міської ради 
4. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва 

об'єктів на 2019 рік 
5. Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та надання дозволу 

на списання матеріальних цінностей 
Шепарівцівської сільської ради 

6. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про 
затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 

7. Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та надання дозволу 
на списання матеріальних цінностей 
Товмачицької сільської ради  

8. Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та надання дозволу 
на  списання матеріальних цінностей 
Саджавської сільської ради  

9. Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та надання дозволу 
на списання матеріальних цінностей 
Іванівецької сільської ради 

10.  Про затвердження передавального акту, передачу матеріальних цінностей та надання дозволу 
на списання матеріальних цінностей 
Воскресинцівської сільської ради  

11. Про передачу  матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на баланс 
управління культури Коломийської міської ради 

12. Про передачу на баланс структурних підрозділів Коломийської міської ради матеріальних 
цінностей 

13.  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 
14. Про збільшення граничної чисельності працівників Єдиного центру надання реабілітаційних 

та соціальних послуг міста Коломиї 
15.  Про внесення доповнень до житлового фонду соціального призначення 
16.  Про зміну типу та найменування, затвердження статутів закладів освіти міста та приєднаних 



сільських територіальних громад 
17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 року №1188-17/2017 «Про 

затвердження Положення про плату за землю в новій редакції» 
18. Про виконання міського бюджету за 2018 рік 
19. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2018 рік 
20. Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» 
21. Про порядок підготовки питань на сесію міської ради, оформлення рішень та зняття їх з 

контролю 
22. Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» на 2019 рік 

23. Про затвердження статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій редакції 

24. Про звільнення комунального підприємства «Коломияводоканал" від сплати частини чистого 
прибутку (доходу) 

25. Про погодження інвестиційної програми  КП «Коломияводоканал» на 2019-2020 роки 

26. Про звільнення комунального підприємства «Зеленосвіт» від сплати частини чистого 
прибутку (доходу) 

27. Про надання дозволу на отримання кредиту 

28. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2016 №1094-15/2016 „Про оренду 
теплової мережі від котельні на вул. І.Франка, 12а” 

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

30. Про надання дозволу на передачу в оренду теплової мережі від котельні на пл. Привокзальна, 
15 

31. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломийська міська ритуальна 
служба» у новій редакції 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2018 р. №3340-40/2018 «Про 
встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 
та розміру плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти міста та приєднаних 
сільських територіальних громад» 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту Детального плану території в районі урочища 
«Левади» села Воскресинці Коломийської об’єднаної територіальної громади 

34. Про затвердження Детального плану території c. Воскресинці Коломийської об’єднаної 
територіальної громади по вулиці  Січових Стрільців 

35. Про затвердження проекту Детального плану території в районі урочища «Левади» cела 
Воскресинці Коломийської об’єднаної територіальної громади 

36. Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування території 
міста Коломиї по вулиці  Олександра Русина, 2А 

37. Про затвердження Положення про туристичний збір в новій редакції 

38. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 06.09.2018 №2930-36/2018 «Про 
затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури  міста  Коломиї» 

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

40. Про визначення видів суспільно корисних робіт для порушників на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у виді громадських робіт та засуджених до покарання у виді 
громадських робіт 

41. Про визначення переліку обєктів та видів робіт, на яких зможуть виконувати адміністративне 
стягнення особи, яким відповідно до рішення суду будуть призначені суспільно корисні 
роботи 

42. Про хід виконання рішення міської ради від 25.01.2018р. №2349-29/2018 "Про стан обліку, 
збереження, та використання майна комунальної власності" 

43. Про надання в оренду нежитлового приміщення по вул. Міцкевича, 2 

44. Про продовження договору оренди від 22.02.2016р. № 88 на нежитлове приміщення по вул. 



Чорновола, 25 

45. Про продовження договору оренди від 22.02.2016р. № 48 на нежитлове приміщення по пл. 
Ринок, 10 

46. Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитку по вул. Кривоноса,  55 

47. Про землекористування по вулиці Миколи Леонтовича, біля будинку № 4 

48. Про землекористування на вулиці Валова (не прийнято) 
49. Про землекористування по вулиці Театральна (не прийнято) 

50. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування від 22.01.2019 року 

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

52. Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  індивідуальних гаражів 
53. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 19 

54. Про землекористування на вулиці Гетьманська, 9 

55. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

56. Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

57. Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а (не прийнято) 

58. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/1 (не прийнято) 

59. Про землекористування на вулиці Братів Білоусів, 11 

60. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці  Ірини Вільде, 1-а (не прийнято) 

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 17 

62. 
 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (не прийнято) 

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на вулиці Кирила Трильовського (не прийнято) 

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на вулиці Івана Миколайчука, біля будинку № 28-в (не прийнято) 

65. Про землекористування по вулиці Полковника М. Колодінського, 27 (не прийнято) 

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки на вулиці Володимира Гнатюка 

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

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки (знято на доопрацювання) 

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 272 

71. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

72. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 26.12.2018 р. № 3369-40/2018 

73. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

74. Про надання земельної ділянки на вулиці Ольги Кобилянської, 8 у постійне користування 

75. Про землекористування в с. Шепарівці 

76. Про землекористування в с. Товмачик 

77. Про землекористування в с. Іванівці 

78. Про землекористування у садівницькому товаристві «Мічурінець»  

79. Про тимчасову заборону (зупинення) використання землі  

80. Про тимчасову заборону (зупинення) використання землі  

81. Про тимчасову заборону (зупинення) використання землі  



82. Про поділ земельної ділянки на вулиці Андрія Чайковського, 7 

83. Про поділ земельної ділянки по вулиці Кирила Трильовського, 7-б 

84. Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

85. Про зміну землекористування на вулиці Симона Петлюри, 65-а 

86. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

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

88. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

89. Про землекористування на вулиці Івана Карпенка-Карого, 4 

90. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

91. Про надання дозволу на внесення змін до договору оренди землі на вулиці Олександра 
Пушкіна 

92. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки на вулиці Миколи Верещинського, 9 

94. Про землекористування по вулиці Василя Попадюка (не прийнято) 

95. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки на вулиці Василя Симоненка (не прийнято) 

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

97. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Шепарівська, 16 

98. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Йосипа Гірняка, 3 

99. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

100. Про землекористування на вулиці Антона Чехова 

101. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду (знято на доопрацювання) 

102. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

103. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Професора Філатова, 11 

104. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

105. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Антона Онищука, 5/1 

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

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

108. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

109. Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування 

110. Про землекористування на вулиці Івана Богуна, 12-а 

111. Про внесення змін у п. 2 рішення Коломийської міської ради від 18.05.2016 р. № 485-8/2016 

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

113. Про депутатський запит В.Андрейченка 
 

114. Про депутатський запит Т. Базюк 

115. Про депутатський запит А.Турянського 



116. Про депутатський запит Р.Крутка 

117. Про депутатський запит Р.Крутка 

118. Про депутатський запит Р.Крутка 

119. Про депутатський запит Р.Крутка 

120. Різне 

121. Про закриття 41 сесії міської ради 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо  до розгляду питань порядку денного. 

Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Голови 
Верховної Ради України  А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3427-41/2019 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до 
Антимонопольного комітету України» 
ДОПОВІДАЧ: П. Васкул, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3428-41/2019 додається 

 
3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у чисельність департаменту соціальної 

політики міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3429-41/2019 додається 

 
4. СЛУХАЛИ: «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати 

при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3430-41/2019 додається 

 
5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавального акту, передачу 

матеріальних цінностей та надання дозволу на списання матеріальних 
цінностей Шепарівцівської сільської ради» 
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3431-41/2019 додається 
 



6. СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 
розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3432-41/2019 додається 

 
7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавального акту, передачу 

матеріальних цінностей та надання дозволу на списання матеріальних 
цінностей Товмачицької сільської ради  
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3433-41/2019 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавального акту, передачу 
матеріальних цінностей та надання дозволу на  списання матеріальних 
цінностей Саджавської сільської ради  
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3434-41/2019 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавального акту, передачу 
матеріальних цінностей та надання дозволу на списання матеріальних 
цінностей Іванівецької сільської ради 
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3435-41/2019 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавального акту, передачу 
матеріальних  цінностей та надання дозволу на списання матеріальних 
цінностей Воскресинцівської сільської ради  
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3436-41/2019 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс управління культури Коломийської 
міської ради 
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3437-41/2019 додається 

 



12. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс структурних підрозділів 
Коломийської міської ради матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3438-41/2019 додається 

 
13. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3439-41/2019 додається 

 
14. СЛУХАЛИ: «Про збільшення граничної чисельності працівників 

Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: І.Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 
соціальних послуг м.Коломиї 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3440-41/2019 додається 

 
15. СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнень до житлового фонду соціального 

призначення» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3441-41/2019 додається 

 
16. СЛУХАЛИ: «Про зміну типу та найменування, затвердження статутів 

закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Будзінський 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3442-41/2019 додається 

 
17. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 

року №1188-17/2017 «Про затвердження Положення про плату за землю в новій 
редакції» 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3443-41/2019 додається 

 
18. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за 2018 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3444-41/2019 додається 

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

бюджету за 2018 рік 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3445-41/2019 додається 
 
20. СЛУХАЛИ: «Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3446-41/2019 додається 

 
21. СЛУХАЛИ: «Про порядок підготовки питань на сесію міської ради, 

оформлення рішень та зняття їх з контролю 
ДОПОВІДАЧ: О.Романюк, секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3447-41/2019 зі змінами додається 

 
22. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3448-41/2019 додається 

 
23. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: І.Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3449-41/2019 додається 

 
24. СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства 

«Коломияводоканал" від сплати частини чистого прибутку (доходу) 
ДОПОВІДАЧ: І.Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3450-41/2019 додається 

 
25. СЛУХАЛИ: «Про погодження інвестиційної програми  КП 

«Коломияводоканал» на 2019-2020 роки 
ДОПОВІДАЧ: І.Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3451-41/2019 додається 

 
26. СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства «Зеленосвіт» 

від сплати частини чистого прибутку (доходу) 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Зеленосвіт» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3452-41/2019 додається 

 
27. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на отримання кредиту 

ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3453-41/2019 додається 
 
28. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2016 

№1094-15/2016 „Про оренду теплової мережі від котельні на вул. І.Франка, 12а” 
ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3454-41/2019 додається 

 
29. СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” від сплати частини чистого прибутку (доходу) до 
міського бюджету 
ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3455-41/2019 додається 

 
30. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на передачу в оренду теплової 

мережі від котельні на пл. Привокзальна, 15 
ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3456-41/2019 додається 

 
31. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломийська міська ритуальна служба» у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Р.Джаман, директор КП «Коломийська міська ритуальна 
служба» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3457-41/2019 додається 

 
32. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2018 

р. №3340-40/2018 «Про встановлення вартості харчування учнів в закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей 
у закладах дошкільної освіти міста та приєднаних сільських територіальних 
громад» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3458-41/2019 додається 

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

плану території в районі урочища «Левади» села Воскресинці Коломийської 
об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3459-41/2019 зі змінами додається 

 
34. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території                            

c. Воскресинці Коломийської об’єднаної територіальної громади по вулиці  
Січових Стрільців 



ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3460-41/2019 зі змінами додається 

 
35. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту Детального плану території в 

районі урочища «Левади» cела Воскресинці Коломийської об’єднаної 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3461-41/2019 зі змінами додається 

 
36. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території із 

внесенням змін у схему Зонування території міста Коломиї по вулиці  
Олександра Русина, 2А 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3462-41/2019 додається 

 
37. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про туристичний збір в 

новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3463-41/2019 додається 

 
38. СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

06.09.2018 №2930-36/2018 «Про затвердження Положення про пайову участь у 
розвитку інфраструктури  міста  Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3464-41/2019 додається 

 
39. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про управління 

комунального господарства Коломийської міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3465-41/2019 додається 

 
40. СЛУХАЛИ: «Про визначення видів суспільно корисних робіт для 

порушників на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді 
громадських робіт та засуджених до покарання у виді громадських робіт 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3466-41/2019 додається 

 



41. СЛУХАЛИ: «Про визначення переліку обєктів та видів робіт, на яких 
зможуть виконувати адміністративне стягнення особи, яким відповідно до 
рішення суду будуть призначені суспільно корисні роботи 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3467-41/2019 додається 

 
42. СЛУХАЛИ: «Про хід виконання рішення міської ради від 25.01.2018р. 

№2349-29/2018 "Про стан обліку, збереження, та використання майна 
комунальної власності" 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3468-41/2019 зі змінами додається 

 
43. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду нежитлового приміщення по вул. 

Міцкевича, 2 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3469-41/2019 додається 

 
44. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 22.02.2016р. № 88 

на нежитлове приміщення по вул. Чорновола, 25 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3470-41/2019 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 22.02.2016р. № 48 

на нежитлове приміщення по пл. Ринок, 10 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3471-41/2019 додається 

 
46. СЛУХАЛИ: «Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитку 

по вул. Кривоноса,  55. 
ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3472-41/2019 додається 

 
47. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Миколи Леонтовича, 

біля будинку № 4 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3473-41/2019 додається 

 
48. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Валова  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ВИСТУПИЛИ: В.Приймак 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



 
49. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Театральна» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

50. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
22.01.2019 року 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3474-41/2019 додається 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3475-41/2019 додається 

 
52. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  

індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3476-41/2019 додається 

 
53. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана 

Франка, 19 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко, М.Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3477-41/2019 додається 

 
54. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Гетьманська, 9 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3478-41/2019 додається 

 
55. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3479-41/2019 додається 

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

багатоквартирних будинків 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3480-41/2019 додається 



 
57. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на площі                                             

Привокзальній, 2-а  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
58. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/1  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: С.Проскурняк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання -  12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
59. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Братів Білоусів, 11 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3481-41/2019 додається 

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

вулиці  Ірини Вільде, 1-а»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

61. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 
17 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3482-41/2019 додається 

 
62. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
63. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Кирила 
Трильовського»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
64. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Миколайчука, 
біля будинку № 28-в» 



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за альтернативне рішення земельну ділянку на аукціон -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3483-41/2019 додається 
 

 
65. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Полковника                  

М. Колодінського, 27      
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
66. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки на вулиці Володимира 
Гнатюка 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3484-41/2019 додається 

 
67. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
68. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 

 
69. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3485-41/2019 додається 

 
70. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи, 272 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3486-41/2019 додається 

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



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3487-41/2019 додається 

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

від 26.12.2018 р. № 3369-40/2018 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3488-41/2019 додається 

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

індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3489-41/2019 додається 

 
74. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки на вулиці Ольги 

Кобилянської, 8 у постійне користування» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3490-41/2019 додається 

 
75. СЛУХАЛИ: «Про землекористування в с. Шепарівці» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3491-41/2019 додається 

 
76. СЛУХАЛИ: «Про землекористування в с. Товмачик» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3492-41/2019 додається 

 
77. СЛУХАЛИ: «Про землекористування в с. Іванівці» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3493-41/2019 додається 

 
78. СЛУХАЛИ: «Про землекористування у садівницькому товаристві 

«Мічурінець»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3494-41/2019 додається 

 
79. СЛУХАЛИ: «Про тимчасову заборону (зупинення) використання 

землі» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3495-41/2019 додається 

  



80. СЛУХАЛИ: «Про тимчасову заборону (зупинення) використання 
землі» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3496-41/2019 додається 

  
81. СЛУХАЛИ: «Про тимчасову заборону (зупинення) використання 

землі» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3497-41/2019 додається 

 
82. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Андрія 

Чайковського, 7» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3498-41/2019 додається 

 
83. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки по вулиці Кирила 

Трильовського, 7-б» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3499-41/2019 додається 

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

багатоквартирних будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3500-41/2019 додається 

 
85. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Симона 

Петлюри, 65-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3501-41/2019 додається 

 
86. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3502-41/2019 зі змінами додається 

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

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки) 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3503-41/2019 додається 



 
88. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3504-41/2019 додається 

 
89. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана                          

Карпенка-Карого, 4» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3505-41/2019 додається 

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

індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3506-41/2019 додається 

 
91. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на внесення змін до договору 

оренди землі на вулиці Олександра Пушкіна» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3507-41/2019 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3508-41/2019 додається 

 
93.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки на вулиці Миколи Верещинського, 9» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3509-41/2019 додається 

 
94. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Василя Попадюка»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
95. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки на вулиці Василя Симоненка» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

  
96. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
97. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Шепарівська, 16» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3510-41/2019 додається 

 
98. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Йосипа Гірняка, 3» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3511-41/2019 додається 

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

індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3512-41/2019 додається 

 
100. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Антона Чехова» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3513-41/2019 додається 

 
101. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання -  22 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 

 
102. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3514-41/2019 додається 

 
103. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Професора 
Філатова, 11» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3515-41/2019 додається 

 



104. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3516-41/202019 18 додається 

 
105. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Антона Онищука, 
5/1» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3517-41/2019 додається 

 
106. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3518-41/2019 додається 

 
107. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3519-41/2019 додається 

 
108. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3520-41/2019 додається 

 
109. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко, Р.Слободян, запропонував надати слово 
В.Кисилиці,  
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова В.Кисилиці -  19 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: П.Васкул, запропонував надати слово А.Галайчук голові ОСББ 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова А.Галайчук-  28 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3521-41/2019 додається 

 
110. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ВИСТУПИЛИ: С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 

 
111. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Богуна, 12-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3522-41/2019 зі змінами додається 

 
112. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у п. 2 рішення Коломийської міської 

ради від 18.05.2016 р. № 485-8/2016» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3523-41/2019 додається 

 
113. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду земельного питання №64 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 

 
114. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду земельного питання №14 «» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 

115. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду земельного питання №7 «» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 

 
116. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3524-41/2019 додається 
 

117. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На сорок першій сесії депутатами внесено 7 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 - 24           
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №3525-41/2019 по №3531-41/2019 

додаються 



 
118. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, Т.Базюк, С.Федчук, Г.Романюк запропонував надати 
слово Б. Юращуку. 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Б.Юращуку -  24 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 41 сесії сьомого демократичного скликання 
розглянуто.  
ГОЛОСУВАЛИ: за закриття сесії – 26 
ВИРІШИЛИ: 41 сесію міської ради вважати закритою 
 

 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст      
організаційного відділу                                                                       Я.Липка 

  
 


