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 Протокол 

П’ятнадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

06 грудня 2016 року                                                                                  м. Коломия 

 

Присутні: 27 депутатів міської ради 

Відсутні: Т. Базюк, І. Костюк, О. Петрів, Р.Слободян, К. Станко, А. Турянський, 

О. Яцяк. 

 

 П’ятнадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 15-ої сесії: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

П’ятнадцята сесія міської ради вважається відкритою. 

 

 Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

  

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного питання «Про внесення змін до 

Регламенту міської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного питання (17 земельне) «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 37-а» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому: 

ВИСТУПИЛИ: І. Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26                    

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ з.п. Назва рішення  

1.  Про внесення змін до Регламенту міської ради 

2.  Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

3.  Про внесення змін до «Програми розвитку місцевого самоврядування в місті 

Коломиї на 2013-2017 роки» 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №316-6/2016 “Про 

програму розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 

роки» 

5.  Про затвердження Положення про відділ капітального будівництва міської 

ради 

6.  Про затвердження Положення про відділ з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Коломийської міської ради у новій редакції 

7.  Про затвердження положення про управління освіти міської ради у новій 

редакції; 

8.  Про затвердження порядку та грошової норми витрат на забезпечення 

харчуванням учасників спортивних заходів 

9.  Про створення муніципального вокально-інструментального ансамблю 

«Коломияни» 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р. № 74-3/2015 

’’Про затвердження програми удосконалення роботи служби превентивної 

поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття 

іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки’’ 

11.  Про внесення змін до Програми щодо посилення соціального захисту 

населення м. Коломиї на 2016 – 2018 роки 

12.  Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту 

населення Коломийської міської ради в новій редакції 

13.  Про затвердження Положення про територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї в новій редакції 

14.  Про затвердження статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» 

у новій редакції 

15.  Про надання згоди КП «Коломияводоканал» на списання основних засобів 

16.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

17.  Про оренду теплової мережі від котельні на вул. І.Франка, 12а 

18.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції 

Коломийської міської ради в новій редакції 

19.  Про визначення коефіцієнту завантаженості на спеціально відведених 

земельних ділянках з паркування транспортних засобів в м. Коломиї 

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, біля будинку № 17 

21.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів 

з приводу суміжного землекористування від 29.11.2016 року 

22.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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 Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

земельної ділянки по вулиці Будівельна, 27-а 

23.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

24.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

25.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

26.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Довга, 6 

27.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

28.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 
29.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 135/3 

30.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 347 

32.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення Коломийській 

міській раді земельних ділянок  

33.  Про зміну землекористувань 

34.  Про землекористування на вулиці Козацькій, 20 

35.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 37-а (знято) 

37.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Площа Ринок - 10” 

38.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

39.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Івана Франка, 

113 

40.  Про надання в оренду земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 4 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Степана Бандери, 8 

42.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства 

43.  Про землекористування на вулиці Пекарська, 7 
44.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

45.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Площа Ринок - 14” 
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ВИСТУПИЛИ: 

 - С. Лосюк щодо заміни труб водопостачання міської траси до території 

дитячого садочка; 

 - П. Кривюк щодо нерегулярної роботи автобуса за маршрутом №8; 

 - В. Мельничук щодо виділення коштів для належного функціонування  

комунального закладу, який опікується безпритульними тваринами; 

 - В. Мельничук щодо виділення коштів для облаштування 

адміністративного приміщення КП «Коломийська міська ритуальна служба»; 

 - В. Мельничук щодо облаштування «Будинку нічного перебування» для 

безпритульних осіб; 

 - С. Федчук щодо використання земельної ділянки приватною 

агрофірмою «Вільна Україна» не за призначенням; 

 - Л. Белявська щодо зрізання сосни по вул. Стара дорога; 

 - Р. Крутко щодо надання списку з переліком власників МАФів, 

тимчасових споруд та літніх майданчиків а також списку боржників, які  не 

уклали договору з ВУКМ; 

 - Г. Романюк щодо припинення незаконної рубки та продажу зелених 

насаджень у грудні 2016 р. та січні 2017 р.; 

 - В. Козоріз щодо нічного перебування та харчування безпритульних осіб, 

а також щодо вдосконалення роботи притулку для собак. 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту міської ради  

ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1078-15/2016  додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2016 рік  
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1079-15/2016  додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми розвитку місцевого 

самоврядування в місті Коломиї на 2013-2017 роки» 

ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1080-15/2016  додається 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 

№316-6/2016 “Про програму розвитку інвестиційної діяльності в місті 

Коломиї на 2016-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: С. Коцюр, перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23      

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1081-15/2016  додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ капітального 

будівництва міської ради 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1082-15/2016  додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської 

міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1083-15/2016 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про управління освіти 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1084-15/2016 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку та грошової норми витрат на 

забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів 
ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ВИСТУПИЛИ: Л. Жупанський, Л. Бордун, Р. Крутко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1085-15/2016 зі змінами додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про створення муніципального вокально-

інструментального ансамблю «Коломияни» 
ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1086-15/2016 додається 

 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 

р. № 74-3/2015 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи 

служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного 

забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 

роки’’ 
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ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

ВИСТУПИЛИ: Р. Крутко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1087-15/2016 додається 

 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми щодо посилення 

соціального захисту населення м. Коломиї на 2016 – 2018 роки 
ДОПОВІДАЧ: Г. Гурак, начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

ВИСТУПИЛИ: О. Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1088-15/2016 додається 

 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління праці та 

соціального захисту населення Коломийської міської ради в новій 

редакції 
ДОПОВІДАЧ: Г. Гурак, начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1089-15/2016 додається 

 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї 

в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Г. Гурак, начальник управління праці та соціального захисту 

населення  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1090-15/2016 додається 

 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: В. Березовський, головний інженер КП «Коломияводоканал»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1091-15/2016 додається 

 

15.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди КП «Коломияводоканал» на списання 

основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: В. Березовський, головний інженер КП «Коломияводоканал»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1092-15/2016 додається 

 

16.  СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1093-15/2016 додається 
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17 . СЛУХАЛИ: Про оренду теплової мережі від котельні на вул. 

І.Франка, 12а 
ДОПОВІДАЧ: Ю. Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1094-15/2016 додається 

 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ муніципальної 

інспекції Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: М. Прусак, Л. Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 

 

19.СЛУХАЛИ: Про визначення коефіцієнту завантаженості на спеціально 

відведених земельних ділянках з паркування транспортних засобів в 

м. Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: І. Аннюк, директор КП «Коломия Паркосервіс» 

ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун, П. Кривюк, Р. Крутко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1095-15/2016 додається 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо до розгляду земельних питань 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, біля 

будинку № 17 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1096-15/2016 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 

29.11.2016 року 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1097-15/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Будівельна, 27-а 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1098-15/2016 додається 
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23. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1099-15/2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1100-15/2016 додається 

  

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  15                     

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Довга, 6 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1101-15/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1102-15/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1103-15/2016 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 

135/3 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24            

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1104-15/2016 додається 
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30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, М. Прусак, П. Кривюк. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  6    

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 347 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1105-15/2016 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

Коломийській міській раді земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1106-15/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1007-15/2016 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Козацькій, 20 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1108-15/2016 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25              

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1109-15/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 37-а 

(знято) 

37. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Площа Ринок - 10” 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
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38. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1110-15/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

на вулиці Івана Франка, 113 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1111-15/2016 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на бульварі Лесі 

Українки, 4 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1112-15/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Степана Бандери, 8 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1113-15/2016 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільського 

господарства 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1114-15/2016 додається 

 

43. СЛУХАЛИ:  Про землекористування на вулиці Пекарська, 7 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1115-15/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на вулиці Івана Шарлая 
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ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24          

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1116-15/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Площа Ринок - 14” 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15       

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

46. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 На п’ятнадцятій сесії депутатами внесено 10 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 - 24                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1117-15/2016 по №1126-15/2016 

додається 

 

47. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, Л. Жупанський, Л. Бордун, В. Мельничук, Р. Крутко. 

 

 Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

 Питання порядку денного 15 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

 За закриття сесії: 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                       

 

 

Міський голова            І. Слюзар 

 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст  1 категорії                   Х. Петруняк                      

організаційного відділу     


