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Протокол 

Двадцять першої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

25 травня 2017 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 31 депутат міської ради 

Відсутні: Т.Базюк, І.Ільчишин, Г.Романюк. 

 

Двадцять першу сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 21-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: відкрити 21 сесію міської ради 

 

Двадцять перша сесія міської ради вважається відкритою. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував надати слово полковнику десантних військ Збройних Сил 

України, гетьману Українського козацтва  Пантелюку Миколі Миколайовичу 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

ВИРІШИЛИ: надати слово Пантелюку Миколі Миколайовичу                       

 

М.Пантелюк − полковник десантних військ Збройних Сил України, 

гетьман Українського козацтва 

Висловив подяку делегації м. Коломиї за допомогу у м. Маріуполі. 

Нагородив міського голову Слюзара Ігора Богдановича медаллю за гідність і 

патріотизм. 

 

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 зняти з порядку денного такі питання: 

 «Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Молодіжна» 

«Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира 

Навроцького, біля будинку № 8» 
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«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Северина Наливайка, біля будинку                     

№ 14» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного 

 

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

«Про затвердження проектів-переможців Громадського бюджету на                       

2017 рік» 

«Про внесення змін у міську цільову програму розвитку первинної  

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на 

період 2016-2020 рр., затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2015 р.                 

20-3/2015» 

«Про знесення та списання нежитлового непридатного для експлуатації 

будинку по вул. Довбуша,19»   

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного питання: 

«Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та 

підготовку лотів для продажу на земельних торгах» 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Опришка М.Драгирюка» 

«Про землекористування по вулиці Б.Хмельницького,67» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в масиві індивідуальної житлової забудови» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Героїв АТО, 36» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Професора Філатова» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного питання: 

«Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

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

України А.Парубія», надав слово П.Васкулу. 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
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Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31                   

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ 

з.п. 

Назва питання  

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

Прем'єр-міністра України В.Гройсмана,  Голови Верховної Ради України А.Парубія 

2.  Про реорганізацію дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Коломиї 

3.  Про затвердження  Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2016 №1081-15/2016 «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 проектів-переможців Громадського бюджету на 2017 рік 

6.  Про уточнення міського бюджету на 2017 рік 

7.  Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

8.  Про затвердження Програми розвитку надання адміністративних послуг Коломийським 

районним відділом управління Державної міграційної служби України в                                    

Івано-Франківській області на 2017-2019 роки 

9.  Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення 

надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2015-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 17.09.2015 р. №2278-57/2015; 

10.  Про внесення змін у склад комісії з визначення порядку  замовників будівництва у 

соціально-економічному розвитку міста Коломиї; 

11.  Про внесення доповнення до рішення міської ради від 27.12.2016 №1133-16/2016 «Про 

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»; 

12.  Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на баланс 

Івано-Франківської КЕЧ району; 

13.  Про затвердження міської програми «Покращення діагностики, лікування та 

профілактики злоякісних новоутворів в м. Коломиї на 2017-2020 роки»; 

14.  Про передачу тестів для виявлення марихуани 

15.  Про затвердження комісії щодо звільнення громадян від оплати за надання соціальних 

послуг в новому складі 

16.  Про затвердження передавального акту з припинення юридичної особи - 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)         

м. Коломиї 

17.  Про затвердження Положення про проведення конкурсів на укладення договорів 

оренди комунального майна територіальної громади міста Коломиї у новій редакції 

18.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва об'єктів в м. Коломиї 

19.  Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 

приватизації у 2017 році 

20.  Про затвердження нормативів питного водопостачання та водовідведення для 

населення м. Коломиї 

21.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків 
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22.  Про передачу у власність жилого приміщення в гуртожитку по вул. Карпатська, 40г 

23.  Про списання з балансу багатоквартирного будинку 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2011 №59-2/2011 «Про перелік 

спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів в м.Коломиї» 

25.  Про надання згоди Коломийському міжрайонному дерматовенерологічному диспансеру 

на списання автомобіля 

26.  Про внесення змін у міську цільову програму розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016-2020 рр., 

затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2015 р. №20-3/2015 

27.  Про знесення та списання нежитлового, непридатного для експлуатації будинку по                

вул. Довбуша 19 б 

28.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Молодіжна (знято) 

29.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира Навроцького, біля будинку №8 

(знято) 

30.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Андрія Малишка, 15 

31.  Про зміну землекористувань 

32.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

33.  Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Професора Пулюя, 22 

34.  Про надання земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Богдана 

Хмельницького, 62 

35.  Про затвердження проектів  землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 

ділянок 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки на вулиці Олександра Русина, 2-а 

37.  Про землекористування на вулиці Василя Ніньовського, 95 

38.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в масиві індивідуальної житлової забудови 

39.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по вулиці Адама Міцкевича, 22 

40.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Олега Ольжича, біля будинку № 17 для індивідуального садівництва 

42.  Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша (не прийнято) 

43.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою (не прийнято) 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Северина Наливайка, біля будинку № 14 (знято) 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Романа Шухевича, 55/2 

46.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Чорновола 7” 

47.  Про розгляд звернення Риндича С. С. 

48.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 22.11.2016 р.                        

№ 1041-14/2016 

49.  Про внесення змін у рішення  міської ради від 15.09.2016 р. № 822-12/2016 
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50.  Про погодження технічної документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх 

меж землекористування в натурі (на місцевості) 

51.  Про розгляд звернення Стефака В. Д. 

52.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 20.04.2017 р.                                       

№ 1438-20/2017 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

54.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 87 

55.  Про надання в оренду земельної ділянки на площі Тараса Шевченка, 4,5 

56.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 136 

57.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича, 8-а 

58.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в 

натурі (на місцевості) 

59.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

60.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

61.  Про внесення змін у рішення  міської ради від 22.11.2016 р. №1032-14/2016 

62.  Про внесення змін у рішення  міської ради 

63.  Про затвердження проекту  землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки на вулиці Карпатська, 142       

64.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Полковника Семена 

Палія, 2 

65.  Про затвердження проектів  землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 

ділянок на вулиці Юрія Шкрумеляка       

66.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в масиві індивідуальної житлової забудови 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Новоміська, 30 

68.  Про зміну землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 4/57 

69.  Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд   

70.  Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд   

71.  Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд   

72.  Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  (не прийнято) 

73.  Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

74.  Про зміну землекористування на вулиці О. Гончара, 7 

75.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки на вулиці Миколи Костомарова, 2 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Січових Стрільців (не прийнято) 

77.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 248 



 

6 
 

78.  Про затвердження експертної грошової оцінки ділянок та підготовку лотів для продажу 

на земельних торгах 

79.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 

Опришка М. Драгирюка 

80.  Про землекористування по вулиці Богдана Хмельницького, 67 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в масиві індивідуальної житлової забудови 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Героїв АТО, 36 (не прийнято) 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Професора Філатова (не прийнято) 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - В. Мельничук щодо передбачення коштів у міському бюджеті на                          

ІІ півріччя 2017 року для забезпечення необхідними медикаментами дітей, 

хворих на цукровий діабет; 

 - Л. Бордун щодо включення в перелік робіт на ІІ півріччя 2017 року 

капітального ремонту вулиці Торговиця або виконання поточного ремонту даної 

вулиці; 

 - В. Будзінський щодо встановлення дорожніх знаків на перехресті вулиць 

І.Богуна-Д.Яворницького; 

 - В. Будзінський щодо відновлення дорожньої розмітки пішохідного 

переходу по вул. Гетьмана Івана Мазепи,262; 

 - І.Костюк. щодо надання інформації та копій відповідних документів на 

земельну ділянку та будівлю церкви Благовіщенння Пречистої Діви Марії; 

          Запропонував надати слово В.Кузьмину, М.Пантелюку. 

 - Т.Боднарук щодо відновлення вуличного освітлення  по вул. Михайла 

Вербицького-Гетьмана Івана Мазепи; 

 - Т.Боднарук щодо встановлення ліхтаря вуличного освітлення по                        

вул. Рудика між будинками №4 та №5; 

- Т.Боднарук щодо проведення ремонтних робіт дорожнього полотна та 

тротуарних доріжок по вул. В.Стефаника та М.Заньковецької; 

 - І.Гуменюк щодо підготовки проекту рішення про відведення земельної 

ділянки в межах  м. Коломиї для реалізації проекту будівництва притулку для 

тварин; 

 - В.Василевський щодо проведення ремонтних робіт дорожнього полотна 

з частковою підсипкою щебеню по вул. Галицької, Кийданецької та 

Т.Мельничука; 

- С.Проскурняк щодо обмеження руху вантажного транспорту по                                 

вул. Д.Яворницького №4,  №5, №6 та І.Крип'якевича №2а, 36; 
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- С.Проскурняк щодо відведення земельної ділянки для сміттєвого 

майданчика  мікрорайону площа Привокзальна; 

- П.Васкул щодо демонтування незаконно встановленого гаража                      

по вул. М.Павлика, 17 

 

 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» 

ДОПОВІДАЧ: П. Васкул, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1509-21/2017 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про реорганізацію дитячо-юнацьких спортивних шкіл                         

м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ВИСТУПИЛИ: П.Васкул, Л.Белявська, І.Костюк, Л.Бордун, В.Козоріз, 

І.Слюзар, Л.Жупанський − запропонував надати слово тренеру з легкої 

атлетики С. Дорундяк. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: надати слово С.Дорундяк 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: взяти проект рішення за основу 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1510-21/2017 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про затвердження  Стратегії розвитку міста Коломиї на 

період до 2027 року» 

ДОПОВІДАЧ: І. Лєпьошкін, головний експерт проекту «ПРОМІС» 

ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук, М.Прусак, Л.Бордун, І. Слюзар запропонував 

надати головному експерту проекту «ПРОМІС»  І.Лєпьошкіну 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: надати слово І.Лєпьошкіну 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

рішення міської ради №1511-21/2017 зі змінами додається 
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4. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2016 

№1081-15/2016 «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: Н. Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1512-21/2017 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів-переможців Громадського 

бюджету на 2017 рік» 

ДОПОВІДАЧ: С. Коцюр, перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко, С.Федчук, С.Лосюк, І.Слюзар 

Головуючий: міський голова І. Слюзар дав протокольне доручення 

відділу економіки та муніципального розвитку міської ради внести зміни у 

Положення про Громадський бюджет м.Коломиї: виключити можливість 

голосування представниками бюджетних установ міста за проекти 

Громадського бюджету  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1513-21/2017 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1514-21/2017 додається 

7. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів» 

ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1515-21/2017 додається 

8.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми розвитку надання 

адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління 

Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на                         

2017-2019 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1516-21/2017 додається 

9.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми оптимізації процесів 

оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 

2015-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.09.2015 р.                  

№2278-57/2015» 
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ДОПОВІДАЧ: О. Жураківська, заступник начальника Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1517-21/2017 додається 

10. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у склад комісії з визначення порядку  

замовників будівництва у соціально-економічному розвитку міста Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк,  начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1518-21/2017 додається 

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

27.12.2016 №1133-16/2016 «Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік» 

ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1519-21/2017 додається 

12.СЛУХАЛИ:  «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 

Коломийської міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району» 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1520-21/2017 додається 

13. СЛУХАЛИ:  «Про затвердження міської програми «Покращення 

діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів в м. Коломиї на 

2017-2020 роки»; 

ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КЗ КМР ПМСД  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1521-21/2017 додається 

14. СЛУХАЛИ: «Про передачу тестів для виявлення марихуани» 

ДОПОВІДАЧ: І. Івахнюк, начальник служби у справах дітей  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1522-21/2017 додається 

15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження комісії щодо звільнення громадян від 

оплати за надання соціальних послуг в новому складі» 

ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Єдиного центру  надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1523-21/2017 додається 
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16. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавального акту з припинення 

юридичної особи - територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: О. Криштофович, голова комісії: – заступник директора 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1524-21/2017 додається 

17. СЛУХАЛИ:  «Про затвердження Положення про проведення конкурсів 

на укладення договорів оренди комунального майна територіальної громади 

міста Коломиї у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1525-21/2017 додається 

18. СЛУХАЛИ:  «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати 

при визначенні вартості будівництва об'єктів в м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1526-21/2017 додається 

19. СЛУХАЛИ: «Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності 

міської ради, які підлягають приватизації у 2017 році» 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1527-21/2017 додається 

20. СЛУХАЛИ:  «Про затвердження нормативів питного водопостачання 

та водовідведення для населення м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: І. Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1528-21/2017 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу багатоквартирних будинків» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1529-21/2017 додається 

22. СЛУХАЛИ:  «Про передачу у власність жилого приміщення в 

гуртожитку по вул. Карпатська, 40г» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1530-21/2017 додається 

23. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу багатоквартирного будинку» 

ДОПОВІДАЧ: І. Макарук, в.о. директора КП „Коломиятеплоенергія ” 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1531-21/2017 додається 

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

05.01.2011 №59-2/2011 «Про перелік спеціальних земельних ділянок, 

відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів в м.Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Доповідає: Т. Кузьмин, директор КП „Коломия Паркосервіс” 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1532-21/2017 додається 

25. СЛУХАЛИ:  «Про надання згоди Коломийському міжрайонному 

дерматовенерологічному диспансеру на списання автомобіля» 

ДОПОВІДАЧ: І. Білоскурський, головний лікар Коломийського міжрайонному 

дерматовенерологічному диспансеру 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1533-21/2017 додається 

26. СЛУХАЛИ:  «Про внесення змін у міську цільову програму розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті 

Коломиї на період 2016-2020 рр., затвердженої рішенням міської ради від 

10.12.2015 р. №20-3/2015» 

ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КЗ КМР ПМСД  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1534-21/2017 додається 

27. СЛУХАЛИ:  «Про знесення та списання нежитлового, непридатного 

для експлуатації будинку по вул. Довбуша 19 б» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1535-21/2017 додається 

Розгляд земельних питань 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Андрія 

Малишка, 15» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1536-21/2017 додається 

29. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1537-21/2017 додається 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1538-21/2017 додається 

31. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на вулиці Професора Пулюя, 22 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1539-21/2017 додається 

32. СЛУХАЛИ:  «Про надання земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Богдана Хмельницького, 62» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИРІШИЛИ: М.Прусак 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1540-21/2017 додається 

33. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів  землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1541-21/2017 додається 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці 

Олександра Русина, 2-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1542-21/2017 додається 

35. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Василя                      

Ніньовського, 95» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1543-21/2017 додається 
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36. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в масиві індивідуальної 

житлової забудови» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1544-21/2017 додається 

37. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вулиці Адама Міцкевича, 

22» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1545-21/2017 додається 

38. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

39. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Олега Ольжича, 

біля будинку № 17 для індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1546-21/2017 додається 

40. СЛУХАЛИ:  «Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

41. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

42. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Романа Шухевича, 

55/2» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1547-21/2017 додається 



 

14 
 

43. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Чорновола 7» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1548-21/2017 додається 

44. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Риндича С. С.» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1549-21/2017 додається 

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

від 22.11.2016 р. № 1041-14/2016» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1550-21/2017 додається 

46. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення  міської ради від 15.09.2016 

р. № 822-12/2016» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1551-21/2017 додається 

47. СЛУХАЛИ: «Про погодження технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості)» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1552-21/2017 додається 

48. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Стефака В. Д.» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1553-21/2017 додається 

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

від 20.04.2017 р. № 1438-20/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1554-21/2017 додається 

50. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1555-21/2017 додається 
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51. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Гетьмана Івана Мазепи, 87» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1556-21/2017 додається 

52. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на площі Тараса 

Шевченка, 4,5» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1557-21/2017 додається 

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

Гетьмана Івана Мазепи, 136» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1558-21/2017 додається 

54. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Адама 

Міцкевича, 8-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1559-21/2017 додається 

55. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1560-21/2017 додається 

56. СЛУХАЛИ:  «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1561-21/2017 додається 

57. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1562-21/2017 додається 

58. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення  міської ради від 22.11.2016 

р. №1032-14/2016» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1563-21/2017 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1564-21/2017 додається 

60. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту  землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки на вулиці Карпатська, 142»       

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1565-21/2017 додається 

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

вулиці Полковника Семена Палія, 2» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1566-21/2017 додається 

62. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів  землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок на вулиці Юрія Шкрумеляка»     

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1567-21/2017 додається 

 63. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масиві індивідуальної 

житлової забудови» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко, М.Прусак, М.Михайлюк 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар дав протокольне доручення 

заступнику міського голови О.Дячуку розробити Положення про 

виділення земельних ділянок видатним особам, які зробили вагомий 

внесок у розвиток міста Коломиї, піднесення його статусу в Україні та за її 

межами. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1568-21/2017 додається 

64. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Новоміська, 30» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1569-21/2017 додається 
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65. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Миколи 

Леонтовича, 4/57» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1570-21/2017 додається 

66. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд»   

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1571-21/2017 додається 

67. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд»   

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1572-21/2017 додається 

68. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд»   

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1573-21/2017 додається 

69. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд»   

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  17 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

70. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для індивідуального 

садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1574-21/2017 додається 

71. СЛУХАЛИ:  «Про зміну землекористування на вулиці О. Гончара, 7 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1575-21/2017 додається 
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72. СЛУХАЛИ:  «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на вулиці 

Миколи Костомарова, 2 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1576-21/2017 додається 

73. СЛУХАЛИ:  «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Січових Стрільців»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

74. СЛУХАЛИ:  «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Івана Франка, 248» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1577-21/2017 додається 

75. СЛУХАЛИ:  «Про затвердження експертної грошової оцінки ділянок та 

підготовку лотів для продажу на земельних торгах» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1578-21/2017 додається 

76. СЛУХАЛИ:  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Опришка М. Драгирюка» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1579-21/2017 додається 

77. СЛУХАЛИ:  «Про землекористування по вулиці Богдана 

Хмельницького, 67» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1580-21/2017 додається 

78. СЛУХАЛИ:  «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в масиві індивідуальної 

житлової забудови» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1581-21/2017 додається 

79. СЛУХАЛИ:  «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Героїв АТО, 36»  



 

19 
 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

80. СЛУХАЛИ:  «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Професора 

Філатова»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

 

81.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити 

На двадцять першій сесії депутатами внесено 13 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 - 27               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1582-20/2017 по №1594-20/2017 

додається 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 21 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

 

 

Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                   Я. Липка                     

організаційного відділу     


