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Протокол 

Двадцять шостої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

16 листопада 2017 року                                                                            м. Коломия 
 

Присутні: 30 депутатів міської ради 

Відсутні: Т. Гнатишин, І. Гуменюк, І. Ільчишин, Р. Крутко, М. Михайлюк 

 

Двадцять шосту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 26-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

 

Двадцять шоста сесія міської ради вважається відкритою. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Привітав з професійним святом працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

За прийняття порядку денного за основу: 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26                            

 ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував внести до порядку денного додаткові земельні питання: 

1. «Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 37» 

2. «Про землекористування по вулиці Миколи Леонтовича, біля будинку № 4» 

3. «Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель»       

4. «Про визнання рішення Коломийської міської ради від 20.07.2017р.                          

№ 1756-23/2017 таким, що втратило чинність»   

5.«Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 

5.« Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки на вулиці Олекси Довбуша» 

7. «Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 19-Б» 

8. «Про поділ земельної ділянки по вулиці Івана Франка, 150» 

 

 Запропонував зняти з порядку денного земельне питання: 

1. «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці 

М.Старицького, 31» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 
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ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного вісім додаткових питань та зняти з 

порядку денного питання № 3 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  

 Запропонував внести до порядку денного додаткове загальне питання: 

1. «Про внесення змін в програму «Удосконалення структури Збройних Сил 

України на базі військової частини пп В3950 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 та 

військового гуртожитку на 2015-2018 роки» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 

ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
 Запропонував внести до порядку денного та розглянути першим у порядку 

денному звернення міської ради: 

1. «Про звернення міської ради до президента України П. Порошенка, Голови 

Верховної Ради України А. Парубія» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 

ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30                  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№  

з.п. 

Назва питання  

1 Про звернення міської ради до президента України П. Порошенка, Голови Верховної 

Ради України А. Парубія 

2 Про звіт міського голови Слюзара Ігора Богдановича про діяльність виконавчих 

органів Коломийської міської ради у 2017 році 

3 Про уточнення міського бюджету на 2017 рік; 

4 Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки» 

5 Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до комунальної власності 

міста 

6 Про надання згоди відділу управління комунальним майном міської ради на списання 

основних засобів 

7 Про продовження договору оренди від 01.03.2017 р. № 439 на нежитлове приміщення 

по вул.Петлюри,45 

8 Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 
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2018-2022 роки 

9 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2017 №1599-22/2017 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 10.08.2016 №687-11/2016 «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» 

10 Про затвердження проектів-переможців Громадського бюджету на 2018 рік 

11 Про затвердження міської програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на період до 2021 року» на 2018 – 2022 роки 

12 Про внесення змін до Програми «Посилення соціального захисту населення міста 

Коломиї на 2017-2019 роки» 

13 Про затвердження міської програми «Стимулювання розвитку міської первинної 

медицини та заохочення в роботі медичних працівників комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на період 2018-2020 рр. 

14 Про затвердження статуту комунального закладу Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» в новій 

редакції 

15 Про затвердження програми ’’Мобілізаційні заходи та територіальна 

обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік’’ 

16 Про затвердження програми технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту в м. Коломиї на 2018 рік 

17 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.07.2017 р. № 1722-23/2017 

18 Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування в 

районі  вул. Моцарта, 45,47 

19 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 Петра Ніщинського  

20 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

21 Про об’єднання бібліотек 

22 Д.1. Про внесення змін в програму ’’Удосконалення структури Збройних Сил України 

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

гуртожитку   на 2015-2018 роки’’ 

23 Про надання в оренду земельних ділянок 

24 Про надання в оренду земельної ділянки 
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25 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Михайла Старицького, 31 

(знято) 

26 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Валова, 48 

27 Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

28 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

29 Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців,29-в 

30 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

31 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

32 Про розгляд звернення Жовтанецького Є.О 

33 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (не прийнято) 

34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 39 (не прийнято) 

35 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування  

36 Про внесення змін в рішення міської ради від 12.10.2017р. №1983-25/2017 

37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 80 

38 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (не прийнято) 

39 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок 

40 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

41 Про надання земельної ділянки по вулиці Романа Шухевича у постійне користування 

42 Про землекористування по вулиці Івана Новодворського 

43 Про зміну землекористування на вулиці Полковника Семена Палія, 4 

44 Про зміну землекористування на бульварі Лесі Українки, 32-б 

45 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 
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46 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

47 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 

48 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування від 07.11.2017р.       

49 Про землекористування по вулиці Володимира Гнатюка, біля будинку № 38 (не 

прийнято) 

50 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

51 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для іншої житлової забудови 

53 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Олекси Довбуша 

54 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

55 Про внесення змін у рішення міської ради від 12.10.2017 р. № 1976-25/2017 

56 Про землекористування на вулиці Степана Воробця,9-а 

57 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Степова 

59 Д.3.Про землекористування по вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 37 

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

61 Д.5.Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

62 Д.6.Про визнання рішення Коломийської міської ради від 20.07.2017 р. № 1756-

23/2017 таким, що втратило чинність   

63 Д.7.Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

64 Д.8.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки на вулиці Олекси Довбуша 

65 Д.9.Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 19-Б 
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66 Д.10.Про поділ земельної ділянки по вулиці Івана Франка, 150 

67 Про прийняття рішень по депутатських запитах 

68 Різне 

69 Про закриття 26 сесії міської ради 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Повідомив про кадрові зміни у міській раді: 

Волчинська Наталія Миколаївна − призначена на посаду начальника 

загального відділу міської ради 

 

 Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

ВИСТУПИЛИ: 

- П. Кривюк щодо виділення коштів на проведення ремонтних робіт 

міських доріг та надання належних відповідей на депутатські запити та 

звернення.  

- В. Козоріз щодо прийняття відповідних рішень на засіданнях 

депутатських комісій. 

 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - В. Григорук щодо заміни труб центрального водопостачання по                      

вул. І.Мазепи між будинками №268-№274; 

 - В. Василевський щодо ремонту дорожнього покриття з підсипкою 

щебеню по вул. Галицькій, Кийданецькій, Т. Мельничука, Дністровській,                    

М. Хвильового; 

 - А.Турянський щодо передбачення коштів в міському бюджеті на 

закупівлю  щебеню для вирівнювання дорожнього полотна в мікрорайоні 

вул.Січневої, Слобідської, Я.Мудрого; 

 - А.Турянський щодо передбачення коштів в міському бюджеті для 

облаштування автобусних зупинок по вул. І. Франка; 

 - В.Мельничук щодо виділення додаткових коштів з міського бюджету для 

закупівлі вакцини КОКАВ («Індіраб») для профілактики сказу на виконання 

завдань і заходів програми «Імунопрофілактика і захист населення від 

інфекційних захворювань в місті Коломиї на 2017-2021 роки; 

  - В.Мельничук щодо підведення до каналізаційної мережі частини  

житлових  будинків по  вул. І Франка та вул. Будівельна; 

     - Т.Боднарук щодо здійснення заміни неробочих вуличних ламп по                    

вул. П.Козланюка; 
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- Т.Боднарук, М.Прусак щодо освітлення дитячого майданчика                          

по вул. Д.Січинського; 

- Л.Белявська щодо встановлення металевої огорожі по вул. О.Довбуша-

І.Майданського;  

- Л.Белявська щодо проведення ремонту дорожнього полотна по                      

вул. Л. Семиренка та вул. Глибока; 

 - Л.Белявська щодо відновлення пошкодженого фрагменту дорожнього 

полотна по вул. Ю. Шкрібляка 

 - Л.Бордун щодо включення до переліку робіт ремонту заїздів до 

навчальних закладів міста  ЗОШ №2, №4, ДНЗ №5, №9; 

 - П.Васкул щодо виділення коштів на ремонт дорожнього покриття по 

вул. Короля Данила, Володимира Навроцького, Івана Новодворського, 

Фредеріка Шопена та  завершення ремонтних робіт тротуару по вул. Моцарта 

(від вул. І Франка до А. Чехова); 

- Є.Заграновський щодо проведення ремонтних робіт з метою усунення  

прориву центрального водопостачання  по вул.Б. Хмельницького біля буд. №1а, 

між 3-ім і 4-им під’їздами; 

-   С.Проскурняк щодо термінового проведення робіт з благоустрою після 

заміни каналізаційних мереж будинків по пл. Привокзальній 12, 3, 4, 5, 

забезпечення професійно-технічного нагляду за дотриманням всіх технічних, 

будівельних, норм і вимог при здійсненні ремонтних робіт  надалі; 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення міської ради до президента України                        

П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія» 
ДОПОВІДАЧ: І.Костюк, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2038-26/2017 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про звіт міського голови Слюзара Ігора Богдановича про 

діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради у 2017 році» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: П.Васкул, Л.Жупанський, П.Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2039-26/2017 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2040-26/2017 зі змінами додається 
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4. СЛУХАЛИ: «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї 

на 2018-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, Л.Белявська, Г.Романюк, В.Мельничук, П.Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2041-26/2017 зі змінами додається 

 

5. СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнень до Переліку майна, яке 

належить до комунальної власності міста» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2042-26/2017 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди відділу управління комунальним 

майном міської ради на списання основних засобів» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2043-26/2017 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.03.2017 р. № 

439 на нежитлове приміщення по вул.Петлюри,45» 

ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2044-26/2017 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: О.Пашанюк, начальник організаційного відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2045-26/2017 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2017 

№1599-22/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.08.2016 

№687-11/2016 «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: Х.Петруняк, провідний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2046-26/2017 додається 
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10. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів-переможців Громадського 

бюджету на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Х.Петруняк, провідний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2047-26/2017 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 

року» на 2018 – 2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: І.Івахнюк, начальник служби у справах дітей міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2048-26/2017 додається 

 

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

захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Р.Мадерук, заступник начальника-начальник відділу правової 

роботи департаменту соціальної політики міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2049-26/2017 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської програми «Стимулювання 

розвитку міської первинної медицини та заохочення в роботі медичних 

працівників комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на період 2018-2020 

рр.» 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2050-26/2017 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» в новій редакції» 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2051-26/2017 додається 

 

 15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження програми «Мобілізаційні заходи та 

територіальна обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 

2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Н.Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2052-26/2017 додається 
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 16. СЛУХАЛИ: «Про затвердження програми технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту в м. Коломиї на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Н.Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2053-26/2017 додається 

 

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

20.07.2017 р. № 1722-23/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Н.Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2054-26/2017 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території із 

внесенням змін у схему Зонування в районі  вул. Моцарта, 45,47» 

ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування 

ВИСТУПИЛИ: Л.Жупанський, секретар міської ради, повідомив про конфлікт 

інтересів та про те, що участі в голосуванні не братиме. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2055-26/2017 додається 

 

19. 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 Петра 

Ніщинського» 

ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2056-26/2017 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 

ДОПОВІДАЧ: І.Врубель, спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку 

та звітності   

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2057-26/2017 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: «Про об’єднання бібліотек» 

ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2058-26/2017 додається 
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22. СЛУХАЛИ: «Д.1. Про внесення змін в програму ’’Удосконалення 

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

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

ДОПОВІДАЧ: Н.Іванова, головний спеціаліст відділу цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2059-26/2017 додається 

 

Розгляд земельних питань 

23. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2060-26/2017 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2061-26/2017 додається 

 

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

вулиці Валова, 48» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2062-26/2017 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Моцарта, 33» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2063-26/2017 додається 

 

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

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2064-26/2017 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Січових        

Стрільців,29-в» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз повідомив про конфлікт інтересів та про те, що участі 

в голосуванні не братиме. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2065-26/2017 додається 
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29. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2066-26/2017 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2067-26/2017 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Жовтанецького Є.О» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2068-26/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 39» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 34. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2069-26/2017 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 

12.10.2017р. №1983-25/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2070-26/2017 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 80» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2071-26/2017 додається 

 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

38. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2072-26/2017 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості)» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2073-26/2017 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки по вулиці Романа 

Шухевича у постійне користування» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2074-26/2017 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана 

Новодворського» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2075-26/2017 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Полковника 

Семена Палія, 4» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2076-26/2017 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на бульварі Лесі 

Українки, 32-б» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2077-26/2017 додається 

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2078-26/2017 додається 

 

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

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2079-26/2017 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2080-26/2017 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 

07.11.2017р.» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2081-26/2017 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Володимира Гнатюка, 

біля будинку № 38» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, С.Федчук, Л.Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 

ВИРІШИЛИ: надати слово С. Гафтуняк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2082-26/2017 додається 
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50. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, Л.Жупанський 

ГОЛОСУВАЛИ: окремо за п.14  

за - 10 

ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення без п.14 

за - 24 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2083-26/2017 зі змінами додається 

 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншої житлової забудови» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2084-26/2017 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Олекси Довбуша» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 

ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду даного питання 

ВИСТУПИЛИ: Р.Слободян, Л.Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2085-26/2017 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ: С.Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

      54. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 12.10.2017 р.                     

№ 1976-25/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2086-26/2017 додається 

 

 55. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Степана Воробця,9-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 



 

16 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2087-26/2017 додається 

 

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

ради» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2088-26/2017 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Степова» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2089-26/2017 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: «Д.3.Про землекористування по вулиці Січових 

Стрільців, біля будинку № 37» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2090-26/2017 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: «Д.4.Про землекористування по вулиці Миколи 

Леонтовича, біля будинку № 4» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2091-26/2017 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: «Д.5.Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земель» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2092-26/2017 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: «Д.6.Про визнання рішення Коломийської міської ради 

від 20.07.2017 р. № 1756-23/2017 таким, що втратило чинність» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2093-26/2017 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: «Д.7.Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар та Т.Боднарук повідомили про конфлікт інтересів та 

про те, що участі в голосуванні не братимуть. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2094-26/2017 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: «Д.8.Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки на вулиці Олекси Довбуша» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2095-26/2017 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: «Д.9.Про землекористування на вулиці Олекси                   

Довбуша, 19-Б» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2096-26/2017 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: «Д.10.Про поділ земельної ділянки по вулиці Івана                     

Франка, 150» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2097-26/2017 додається 

 

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

На двадцять шостій 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 -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2098-26/2017-2112-26/2017 додаються 

 

68. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, О.Романюк 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 26 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: 26 сесію міської ради вважати закритою 

 
Міський голова                    І. Слюзар 
 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                   Я. Липка                 

організаційного відділу     


