
Протокол 
Тридцять шостої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
(І пленарне засідання) 

06.09.2018 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 29 депутатів міської ради 

Відсутні: Т. Боднарук, І. Ільчишин, В. Мельничук (у відрядженні),  
Тридцять шосту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 36-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: відкрити 36 сесію міської ради 

Тридцять шоста сесія міської ради вважається відкритою. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Надав слово директору Херсонського академічного обласного театру 

ляльок Гаврилюку Віктору. 
Надав слово кандидату філософських наук Василику Василю Івановичу. 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 7 загальних питань: 
1. Про першого заступника міського голови; 
2. Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області»; 
3. Про громадські ради села (сіл) Коломийської міської ради Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади; 
4. Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 2834-35/2018 «Про 
приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/2»; 
5. Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 2835-35/2018 «Про 
приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/3 »; 
6. Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 2839-35/2018 «Про 
приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Горбаша, 9»; 
7. Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 2838-35/2018 «Про 
приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Шухевича,76» 
 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 2 земельні питання: 

1. Про землекористування в районі об’їзної дороги 
2. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 11.08.1995 р. 
№86 та рішення Коломийської міської ради від 30.11.1999 р. №203 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
        Запропонував зняти з порядку денного загальне питання №13: 
№13 Про включення до переліку  об’єктів комунальної власності міської ради, 
які підлягають приватизації – нежитлової будівлі по вул. Переяславська, 2а  
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 
ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного 3 земельні питання №22, №54, №66. 
1. №22 Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4 
2.№54 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 
3. №66 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 
ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Надав слово депутату міської ради Є. Заграновському 
ВИСТУПИЛИ:Є. Заграновський 
Запропонував внести у порядок денний питання про відтермінування 

аукціону, який має відбутися 20 вересня 2018 року. 
Запропонував надати слово ветерану АТО, волонтеру А. Криштофовичу 
За надання слова А. Криштофовичу 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 
ВИРІШИЛИ: надати слово А. Криштофовичу 

 
ВИСТУПИЛИ: 
А. Криштофович, Л. Бордун, І. Слюзар, Л. Жупанський. 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Поставив на голосування пропозицію Є. Заграновського щодо внесення в 

порядок денний питання про відтермінування аукціону, який має відбутися 20 
вересня 2018 року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 5 
ВИРІШИЛИ: не в носити у порядок денний 



За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30                

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 
2 Про внесення змін до рішення  міської ради від 10.11.2015р. №5-1/2015 
3 Про новий склад комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння 

звання “Почесний громадянин міста Коломиї” 
4 Про внесення змін до Положення про постійну комісію з питань депутатської 

діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та 
правопорядку 

5 Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних 
ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки 

6 Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури 
міста Коломиї 

7 Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Коломиї у 
новій редакції 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 №991-14/2016 «Про 
затвердження міської цільової  Програми містобудівного кадастру   та 
оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки» 

9 Про новий склад міської комісії  з  питань евакуації 
10 Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Коломийської 
міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» 

11 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 19.07.2018р. 
№2830-35/2018 

12 Про включення до переліку  об’єктів комунальної  власності  міської ради, які 
підлягають приватизації – нежилого приміщення по вул. Богуна, 42/1 

14 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018р. № 2349-29/2018 
«Про хід виконання рішення міської ради від 16.12.2009 № 2456-44/2009 «Про 
стан обліку, збереження та використання майна комунальної власності» 

15 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/1 
16 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по пл. Відродження, 9 
17 Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового 

приміщення по вул. Франка, 39 
18 Про надання згоди КП «Коломияводоканал» на списання основних засобів 
19 Про продовження договору оренди № 184  від 07.05.2012 р. на  нежитлове 

приміщення  по  вул.  Валова, 10 
20 Про списання з балансу основних засобів 
21 Про призначення головного лікаря Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 

22 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 



23 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс Коломийського управління Державної казначейської служби України в 
Івано-Франківській області 

24 Про виключення з Переліку  об’єктів комунальної власності  міської ради, які 
підлягають  приватизації в 2018 році – нежитлового приміщення по вул. 
Леонтовича, 22 

25 Про передачу книг «Коломия. 7 див міста предивного» автору 
26 Про добровільне приєднання Іванівецької сільської територіальної громади до 

Коломийської міської територіальної громади 
27 Про добровільне приєднання Саджавської сільської територіальної громади до 

Коломийської міської територіальної громади 
28 Про добровільне приєднання Товмачицької сільської територіальної громади 

до Коломийської міської територіальної громади 
29 Про добровільне приєднання Шепарівцівської сільської територіальної 

громади до Коломийської міської територіальної громади 
30 Про організаційні відносини щодо оренди об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Коломиї 
31 Про порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних 

підприємств Коломийської міської ради 
32 Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 
33 Про виконання обов’язків старости 
34 Про виконання обов’язків старости 
35 Про виконання обов’язків старости 
36 Про виконання обов’язків старости 
37 Про звільнення комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» від сплати 

збору за місця для паркування транспортних засобів 
38 Про уповноважених посадових осіб на вчинення нотаріальних дій 
39 Про затвердження Положення про старосту села (сіл) Коломийської міської 

ради Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
40 Про надання згоди на добровільне приєднання сільської територіальної 

громади до територіальної громади міста Коломиї 
41 Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2019 році 
42 Про затвердження Положення про Управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції 
43 Д.1 Про першого заступника міського голови 
44 Д.2 Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 
45 Д.3 Про громадські ради села (сіл) Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади при Коломийській міській раді 
46 Д.4 Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 2834-35/2018 

«Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/2» 
47 Д.5 Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 2835-35/2018 

«Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/3 » 



48 Д.6 Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 2839-35/2018 
«Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Горбаша, 9 » 

49 Д.7 Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 2838-35/2018 
«Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Шухевича, 76 » 

50.1 Про анулювання результатів земельних аукціонів з продажу земельних ділянок 
51.2 Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу на 
земельних торгах 

52.3 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Карпатська, 172 

53.4 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Патріарха Й.Сліпого, 30 

54.5 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Патріарха Й.Сліпого, 6 

55.6 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 
56.7 Про надання земельної ділянки у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 
57.8 Про зміну землекористувань 
58.9 Про зміну землекористування на вулиці Театральна, 20 
59.10 Про землекористування  на вулиці Богдана Хмельницького, 1-А 
60.11 Про зміну землекористування на вулиці Карпатська 
61.12 Про внесення змін у рішення міської ради від 29.03.2018р. № 2515-31/2018 
62.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Василя Атаманюка 
63.14 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

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

64.15 Про землекористування по вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного, 8 
65.16 Про затвердження проектів землеустрою 
66.17 Про землекористування на вулиці Карпатська. 152 
67.18 Про землекористування на площі Привокзальній, 2 
68.19 Про поділ земельної ділянки по вулиці Кирила Трильовського, 7-б 
69.20 Про землекористування на вулиці Уляни Кравченко, 6 
70.21 Про поділ земельної ділянки по вулиці Молодіжна, 3 
72.23 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування від 31.07.2018 року № 1 
73.24 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

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

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

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

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



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

житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
79.30 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
80.31 Про передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

по вулиці Рибацька, 52 
81.32 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 
82.33 Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці Адама Міцкевича для 

ведення особистого селянського господарства 
83.34 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

для індивідуального садівництва 
84.35 
 

Про зміну цільових призначень земельних ділянок 

85.36 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Семена Палія, 2 
86.37 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Кирила 

Трильовського, 37 
87.38 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 
88.39 Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
89.40 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

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

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

земельної ділянки 
92.43 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
93.44 Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 64 
94.45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Василя Стуса 
95.46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земельної ділянки 
97.48 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

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

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

земельних ділянок 
100.51 Про землекористування по вулиці Івана Франка, 70 
101.52 Про розгляд звернень громадян 
102.53 Про розгляд звернення Прокопів О. Р. 
104.55 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

117.68 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 19.07.2018 р. № 
2867-35/2018 

118.69 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
119.70 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
120.71 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 16.11.2017 р. № 

2072-26/2017 
121.72 Про землекористування на вулиці Староміська, 88-б 
122.73 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 12.10.2017 р. № 

1982-25/2017 
123.74 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

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

124.75 Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 20 
125.76 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 14, 14-А 
126.77 Д.1 Про землекористування в районі об’їзної дороги 
127.78 Д.2 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 11.08.1995 р. 

№86 та рішення Коломийської міської ради від 30.11.1999 р. №203 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

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

 



ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 
 - А. Турянський щодо облаштування велосипедних  та  пішохідних доріжок 
по вул. Січових Стрільців; 
  А. Турянський щодо встановлення дорожнього знаку "Обмеження 
швидкості" по вул. Івана Франка; 

Т. Гнатишин щодо вирішення проблеми з електропостачанням по вул. 
Валовій та проспекту Чорновола; 
 Р. Слободян щодо розроблення проекту підземного переходу по вул. 
Карпатська 
 В. Василевський щодо поточного ремонту дорожнього покриття з 
підсипкою щебню вулиць  Заводської, М. Хвильового, Галицької 
 В. Григорук щодо включення в перелік об'єктів, видатки на які у 2019 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, будівництво нового 
закладу загальної середньої освіти в мікрорайоні "Гомін" 
 Л. Бєлявська щодо відновлення тротуару вздовж будівлі колишнього 
готелю "Прикарпаття"; 
 Л. Бєлявська щодо перевірки наявності дозволів на добудову до 
комерційного приміщення, яке знаходиться на вул. Петлюри, 18; 
 Л. Бєлявська щодо нанесення розмітки на пішохідному переході на розі 
вулиць Українська та Коцюбинського; 
 Л. Бєлявська щодо встановлення знаку "Пішохідний перехід" на початку 
вулиць Попадюка та Карпатська; 
 Л. Бєлявська щодо  відновлення вуличного освітлення на таких вулицях: 
Попадюка, Рудика, Полуботка, Стара Дорога, Кічури; 
 В. Козоріз, А. Турянський, В. Мельничук щодо прокладання труби через 
дорогу по вулиці Ярослава Мудрого та підсипання дорожнього полотна; 
 В. Козоріз щодо придбання необхідного спортивного інвентарю  для 
секції важкої атлетики КДЮСШ 
 В. Козоріз щодо  ремонту дороги по вул. Лотоцького; 
 В. Козоріза щодо облаштування дитячого майданчика та вуличного 
освітлення по вул. Карпатська 40 Г; 
 В. Козоріза щодо каналізацій по вул. Довбуша; 
 Т. Базюк щодо відновлення спортивного майданчика по вул. Богуна №36; 
 . Базюк щодо необхідності демонтажу гаража по вулиці Сахарова, 13/5; 
 Р. Крутко щодо встановлення дорожнього знаку  "Проїзд заборонено" по 
вул. Моцарта; 
 Р. Крутко щодо  чистки дерев на тротуарі по вул. Чехова – Моцарта; 
 Р. Крутко щодо встановлення лежачих поліцейських по вулиці 
 М. Павлика біля медичного коледжу; 
 Р. Крутко щодо чистки стічних колодязів по вул. Павлика; 
 П. Кривюк щодо передбачення коштів на асфальтування вул. Рильского; 
 О. Петрів щодо чистки стічних каналізаційних мереж на площі 
Привокзальній; 
 О. Петрів щодо встановлення дитячого майданчика по вул. Чайковського 
7а і 7б; 



 О. Петрів щодо проведення комунікацій водопостачання і 
водовідведення по вул. Шкрумеляка 
 О. Петрів щодо  передбачення коштів на поточний ремонт вул. С. 
Гординського 
 І. Костюк щодо часткового обмеження проїзду по вул. Шипайла 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про першого заступника міського голови» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова  
ВИСТУПИЛИ: В. Григорук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2884-36/2018 додається 

2. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2885-36/2018 додається 

3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
10.11.2015р. №5-1/2015» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2886-36/2018 додається 

4. СЛУХАЛИ: «Про новий склад комісії з попереднього розгляду 
кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: О. Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2887-36/2018 додається 

5. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Положення про постійну комісію з 
питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 
законності та правопорядку» 
ДОПОВІДАЧ: О. Романюк, секретар міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2888-36/2018 додається 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми співфінансування проведення 
капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 
роки» 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2889-36/2018 додається 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про пайову участь у 
розвитку інфраструктури міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 



ВИСТУПИЛИ: В. Андрейченко, Л. Жупанський, М. Михайлюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Запропонував поставити на голосування  пропозицію: 
10,0 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта- для 
нежитлових будівель та/або споруд; 
4,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 
житлових будинків, підвальних приміщень та сходових кліток які призначені 
для обслуговування житлових квартир. 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Запропонував поставити на голосування  пропозицію: 
10,0 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта- для 
нежитлових будівель та/або споруд; 
3,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 
житлових будинків, підвальних приміщень та сходових кліток які призначені 
для обслуговування житлових квартир. 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами 
в місті Коломиї у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2890-36/2018 зі змінами додається 

9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 
№991-14/2016 «Про затвердження міської цільової  Програми містобудівного 
кадастру   та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 
2021 роки»» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2891-36/2018 додається 

10. СЛУХАЛИ: «Про новий склад комісії з питань евакуації» 
ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова  



Запропонував зняти питання на доопрацювання  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання. 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження «Порядку складання, затвердження та 
контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: М. Буртик, в.о головного лікаря КНП КМР КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2892-36/2018 додається 

12. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 19.07.2018р. №2830-35/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2893-36/2018 додається 

13. СЛУХАЛИ: «Про включення до переліку об’єктів комунальної  
власності  міської ради, які підлягають приватизації – нежилого приміщення по 
вул. Богуна, 42/1» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2894-36/2018 додається 

14. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
25.01.2018р. № 2349-29/2018 «Про хід виконання рішення міської ради від 
16.12.2009 № 2456-44/2009 «Про стан обліку, збереження та використання 
майна комунальної власності»» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2895-36/2018 додається 

15. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. 
Богуна, 42/1» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2896-36/2018 додається 

16. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по пл. 
Відродження, 9» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2897-36/2018 додається 

 



17. СЛУХАЛИ: «Про затвердження списку учасників конкурсу на право 
оренди нежитлового приміщення по вул. Франка, 39» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2898-36/2018 зі змінами додається  

18. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди КП «Коломияводоканал» на списання 
основних засобів»  
ДОПОВІДАЧ: І. Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2899-36/2018 додається 

19. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди № 184  від 
07.05.2012р. на нежитлове приміщення  по  вул.  Валова, 10» 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2900-36/2018 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу основних засобів» 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2901-36/2018 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Про призначення головного лікаря Комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2902-36/2018 додається 

22. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2903-36/2018 додається 

23. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс Коломийського управління Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області» 
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2904-36/2018 додається 

24. СЛУХАЛИ: «Про виключення з Переліку об’єктів комунальної 
власності  міської ради, які підлягають  приватизації в 2018 році – нежитлового 
приміщення по вул. Леонтовича, 22» 



ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2905-36/2018 додається 

25. СЛУХАЛИ: «Про передачу книг «Коломия. 7 див міста предивного» 
автору» 
ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2906-36/2018 додається 

26. СЛУХАЛИ: «Про добровільне приєднання Іванівецької сільської 
територіальної громади до Коломийської міської територіальної громади»  
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2907-36/2018 додається 

27. СЛУХАЛИ: «Про добровільне приєднання Саджавської сільської 
територіальної громади до Коломийської міської територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2908-36/2018 додається 

28. СЛУХАЛИ: «Про добровільне приєднання Товмачицької сільської 
територіальної громади до Коломийської міської територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2909-36/2018 додається 

29. СЛУХАЛИ: «Про добровільне приєднання Шепарівцівської сільської 
територіальної громади до Коломийської міської територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2910-36/2018 додається 

30. СЛУХАЛИ: «Про організаційні відносини щодо оренди об’єктів 
комунальної власності територіальної громади м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2911-36/2018 додається 

31. СЛУХАЛИ: «Про порядок оприлюднення інформації про діяльність 
комунальних підприємств Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2912-36/2018 додається 

32. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2913-36/2018 зі змінами додається 

33. СЛУХАЛИ: «Про виконання обов’язків старости» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2914-36/2018 додається 

34. СЛУХАЛИ Про виконання обов’язків старости» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2915-36/2018 додається 

35. СЛУХАЛИ: Про виконання обов’язків старости» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2916-36/2018 додається 

36. СЛУХАЛИ: Про виконання обов’язків старости» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2917-36/2018 додається 

37. СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства «Коломия 
Паркосервіс» від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів» 
ДОПОВІДАЧ: В. Івоняк, директор КП «Коломия Паркосервіс» 
ВИСТУПИЛИ: П .Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2918-36/2018 зі змінами додається 

38. СЛУХАЛИ: «Про уповноважених посадових осіб на вчинення 
нотаріальних дій» 
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2919-36/2018 додається 

39. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про старосту села (сіл) 
Коломийської міської ради Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2920-36/2018 додається 

40. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на добровільне приєднання сільської 
територіальної громади до територіальної громади міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2921-36/2018 додається 

41. СЛУХАЛИ: «Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 
2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2922-36/2018 додається 

42. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про Управління 
комунального господарства Коломийської міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2923-36/2018 додається 

43. СЛУХАЛИ: «Про призначення директора комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: С. Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2924-36/2018 додається 
 
      44. СЛУХАЛИ: «Про громадські ради села (сіл) Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади при Коломийській міській раді» 
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2925-36/2018 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: «Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 
2834-35/2018 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Богуна, 
42/2» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2926-36/2018 додається 
 



46. СЛУХАЛИ: «Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 
2835-35/2018 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Богуна, 
42/3» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2927-36/2018 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: «Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 
2839-35/2018 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. 
Горбаша, 9 » 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2928-36/2018 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: «Про скасування рішення міської ради від 19.07.2018р. № 
2838-35/2018 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. 
Шухевича, 76» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2929-36/2018 додається 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Запропонував повернутись до розгляду питання «Про затвердження 

Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду питання 
 

49. СЛУХАЛИ: «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 проект рішення): за -  14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова  

Запропонував поставити на голосування  пропозицію: 
10,0 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта- для 
нежитлових будівель та/або споруд; 
4,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 
житлових будинків, підвальних приміщень та сходових кліток які призначені 
для обслуговування житлових квартир. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
 



ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова  
Запропонував поставити на голосування  пропозицію: 

10,0 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта- для 
нежитлових будівель та/або споруд; 
3,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 
житлових будинків, підвальних приміщень та сходових кліток які призначені 
для обслуговування житлових квартир. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2930-36/2018 додається 
 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував повернутись до розгляду питання «Про затвердження 
Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  8 
ВИРІШИЛИ: не повертатись до розгляду питання 

 

Розгляд земельних питань: 
 

50. СЛУХАЛИ: «Про землекористування в районі об’їзної дороги» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2931-36/2018 додається 

51. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 11.08.1995 р. №86 та рішення Коломийської міської ради від 30.11.1999 р. 
№203» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2932-36/2018 додається 

52. СЛУХАЛИ: «Про анулювання результатів земельних аукціонів з 
продажу земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2933-36/2018 додається 

  
53. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  

ділянки несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу 
на земельних торгах » 

        ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2934-36/2018 додається 

54. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Карпатська, 172» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2935-36/2018 додається 

55. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Патріарха Й.Сліпого, 30» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2936-36/2018 додається 

56. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Патріарха Й. Сліпого, 6» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2937-36/2018 додається 

      57. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана 
Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 
 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

Протокол вела: 
Спеціаліст  першої категорії                         І. Кіф’як                
організаційного відділу     

 


