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 Протокол 

Шістнадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

27 грудня 2016 року                                                                                  м. Коломия 

 

Присутні: 32 депутати міської ради 

Відсутні: І. Ільчишин, М. Михайлюк. 

 

Шістнадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 16-ої сесії: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

             

Шістнадцята 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 – 31                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного такі питання: 

 1. «Про затвердження Програми фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування у м. Коломиї на 2017 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 2. «Про передачу на баланс нежитлового приміщення по вул. 

Довбуша,19б» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 3. «Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

18.02.2016 р. № 267-5/2016» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 4. «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України П. 

Порошенка та Міністра закордонних справ П. Клімкіна» 
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ВИСТУПИЛИ: Л. Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 5. «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного 1, 13, 19, 29,30 земельні питання: 

 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 61-а» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 39» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Григорія Пришляка» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва» 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості)» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32                    

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ з.п. Назва рішення  

1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України П. 

Порошенка, Прем'єр-міністра України В. Гройсмана, голови Верховної Ради 

України А. Парубія щодо недопущення скасування мораторію на вивіз 

необроблених лісоматеріалів 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

П.Порошенка та Міністра закордонних справ П. Клімкіна 

3.  Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

4.  Про затвердження Програми фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Коломиї на 2017 рік 

5.  Про міський бюджет на 2017 рік 

6.  Про оплату праці Коломийського міського голови, керівництва міської ради 

та працівників виконавчих органів міської ради у 2017 році 

7.  Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 
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8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 р. №964-14/2016 

«Про затвердження статутів навчальних закладів міста у новій редакції» 

9.  Про затвердження положення Коломийського центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів у новій редакції 

10.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції 

Коломийської міської ради у новій редакції 

11.  Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до комунальної 

власності міста 

12.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 р. №989-14/2016 

13.  Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у 

новій редакції 

14.  Про звільнення від сплати пайової участі (внеску) за оформлення спадшини 

дружиною Героя України – Калиняка Богдана Михайловича Калиняк 

Ольгою Михайлівною 

15.  Про перелік об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 

приватизації у 2017 році 

16.  Про передачу на баланс нежитлового приміщення по вул. Довбуша,19б 

17.  Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 

18.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 61-а (знято) 

19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Сильвестра 

Яричевського 

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Ольги Кобилянської, 7-а/2 

21.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Закарпатська, 12 

22.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Сніжна 

23.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Володимира 

Самійленка 

24.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів 

з приводу суміжного землекористування від 13.12.2016 року 

25.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Площа Ринок - 10” 

26.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Площа Ринок - 14” 

27.  Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

28.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Родини Крушельницьких, 7 

29.  Про зміну землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 43 
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Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

ВИСТУПИЛИ: 

 - О. Яцяк щодо облаштування додаткового колодязя дощової каналізації 

по вул. Шевченка, 18  

  - Р. Крутко щодо надання інформації щодо роботи муніципальної 

інспекції та суми виплат працівникам цього відділу 

 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 39 (знято) 

31.  Про землекористування на вулиці Карпатські 

32.  Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 122 

33.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

34.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

35.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Григорія Пришляка (знято) 

37.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в районі об’їзної дороги "Чернівці – Львів" 

38.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 07.10.2009 № 

2305-42/2009 

39.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Григорія Тютюнника, 14 

40.  Про землекористування на вулиці Івана Франка, 150 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

42.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 15.09.2016 р. № 

786-12/2016 

43.  Про внесення змін у п. 7. рішення Коломийської міської ради від 24.12.2015 

р. № 87-3/2015 

44.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького 

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

46.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва (знято) 

47.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) (знято) 

48.  Про землекористування на вулиці Миколи Аркаса 

49.  Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

18.02.2016 р. № 267-5/2016 



 

5 
 

 - Р. Крутко щодо паркування таксистів на пл. Відродження 

 - Р. Крутко щодо заміни світильників по вул. Петлюри та вул. Вишнева. 

 - В. Козоріз щодо виділення земельної ділянки Вероніці Івасюк 

 - В. Козоріз щодо поховання Боєчка Романа Ярославовича, що проживав 

без реєстрації по вул. Карпатській, 91. 

 - В. Козоріз щодо заміни ламп по вул. Довбуша, 246 

 - В. Козоріз щодо очищення окопу по вул. Довбуша, 147 

 - Л. Белявська щодо відновлення освітлення по вул. Кічури, Ранкова, 

Рудика. 

 - С. Федчук, С. Лосюк щодо врегулювання надмірного руху автомобілів 

по вул. Сніжна та Київська 

 - П. Кривюк щодо ремонту вуличного освітлення По вул. Онищука. 

 - В. Мельничук щодо введення додаткової штатної одиниці для керівника 

капели «Жайвір» 

 - В. Мельничук щодо виділення коштів на придбання препарату «Хуміра» 

 - Т. Боднарук щодо грейдерних робіт по вул. Д. Рудика та вул. Семиренка 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України П. Порошенка, Прем'єр-міністра України В. Гройсмана, 

голови Верховної Ради України А. Парубія щодо недопущення 

скасування мораторію на вивіз необроблених лісоматеріалів 

ДОПОВІДАЧ: Л. Жупанський, секретар міської ради  

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, П. Васкул 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1127-16/2016  додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України П. Порошенка та Міністра закордонних справ П. Клімкіна 
ДОПОВІДАЧ: Л. Белявська, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1128-16/2016 зі змінами додається 

 

      3. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, Л. Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1129-16/2016  додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом 

на міських автобусних маршрутах загального користуванняу м. 

Коломиї на 2017 рік 
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ДОПОВІДАЧ: Г. Гурак, начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33      

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1130-16/2016  додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2017 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, В. Мельничук, А. Турянський, В. Козоріз, 

Л. Белявська, Р. Крутко, Л. Бордун, С. Лосюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1131-16/2016  додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про оплату праці Коломийського міського голови, 

керівництва міської ради та працівників виконавчих органів міської 

ради у 2017 році 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1132-16/2016 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2017 рік 
ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1133-16/2016 зі змінами додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 

р. №964-14/2016 «Про затвердження статутів навчальних закладів міста 

у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1134-16/2016 зі змінами додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення Коломийського центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Коломийського центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1135-16/2016 додається 

 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ муніципальної 

інспекції Коломийської міської ради у новій редакції   
ДОПОВІДАЧ: В. Кузьмин, начальник відділу муніципальної інспекції 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1136-16/2016 зі змінами додається 
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11.  СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Переліку майна, яке 

належить до комунальної власності міста 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1137-16/2016 додається 

 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 

р. №989-14/2016 
ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун, Р. Крутко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1138-16/2016 додається 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Оголосив протокольне доручення: 

 

Керівникам структурних підрозділів міської ради  

«При підготовці проектів рішень на сесію, що стосуються змін в програмах, 

обов’язково подавати порівняльну таблицю» 

 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через управління надання адміністративних послуг 

Коломийської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: М. Андрусяк, начальник управління надання адміністративних 

послуг 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1139-16/2016 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати пайової участі (внеску) за 

оформлення спадшини дружиною Героя України – Калиняка Богдана 

Михайловича Калиняк Ольгою Михайлівною 
ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1140-16/2016 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про перелік об’єктів комунальної власності міської ради, 

які підлягають приватизації у 2017 році 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1141-16/2016 додається 

 

16.  СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс приміщення по вул. Довбуша, 

19б 
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ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1142-16/2016 додається 

 

17 . СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1143-16/2016 додається 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо до розгляду земельних питань 

 

18.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Сильвестра Яричевського 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1144-16/2016 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Ольги 

Кобилянської, 7-а/2 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1145-16/2016 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 

Закарпатська, 12  
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1146-16/2016 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Сніжна 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1147-16/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Володимира Самійленка 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28    
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1148-16 /2016 додається 

  

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 

13.12.2016 року 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1149-16 /2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Площа Ринок - 10” 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1150-16/2016 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Площа Ринок - 14” 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1151-16/2016 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1152-16/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Родини 

Крушельницьких, 7 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1153-16/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 43 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1154-16/2016 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Карпатській 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1155-16/2016 додається 
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30. СЛУХАЛИ: Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 122 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, П. Васкул, Л. Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  3                    

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1156-16/2016 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1157-16/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24              

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1158-16/2016 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі об’їзної 

дороги "Чернівці – Львів" 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

від 07.10.2009 № 2305-42/2009 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1159-16/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Григорія 

Тютюнника, 14 
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ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1160-16/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 150 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1161-16/2016 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1162-16/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

від 15.09.2016 р. № 786-12/2016 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1163-16/2016 додається 

 

40. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін у п. 7. рішення Коломийської міської 

ради від 24.12.2015 р. № 87-3/2015 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1164-16/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на вулиці Богдана Хмельницького 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1165-16/2016 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра 

Пушкіна, 6 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30      

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1166-16/2016 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Аркаса 
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ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1167-16/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

міської ради від 18.02.2016 р. № 267-5/2016 
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1168-16/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 На шістнадцятій сесії депутатами внесено 15 запитів. Відповідно до 

пункту 12 статті 2.6  рішення  міської ради з питань депутатських запитів  за 

пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним (одноразовим) 

голосуванням. За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1169-16/2016 по №1182-16/2016 

додаються 

 

 Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

 Питання порядку денного 16 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

 За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                       

 

 

Міський голова            І. Слюзар 

 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст  1 категорії                   Х. Петруняк                      

організаційного відділу     


