
Протокол 
Сорок п’ятої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

23.05.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 24 депутати міської ради 

Відсутні: Т.Гнатишин, Л.Жупанський, І.Ільчишин, І.Костюк, Г.Луцак, О.Петрів, 

С.Проскурняк, Г.Романюк, Р.Слободян, О.Яцяк. 

Сорок п'яту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 45-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: відкрити 45 сесію міської ради 

Засідання 45 сесії міської ради вважається відкритим. 

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 –  22                           
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного два земельні питання: 

№16 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи» 

№31 «Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних 
гаражів на площі Відродження» 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 21 
       ВИРІШИЛИ:  зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 6 загальних питань: 
1. «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»; 
2. «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 р. № 3212-

39/2018 «Про затвердження програми удосконалення роботи служби 
превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та 
підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки», затвердженої 
рішенням міської ради 24.12.2015 р. № 74-3/2015»; 

3. «Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до 
комунальної власності міста»; 



4. «Про продовження договору оренди від 22.05.2018р. № 101 на 
нежитлове приміщення по вул. Переяславська, 2»; 

5. «Про утворення спостережної ради при комунальному некомерційному 
підприємстві Коломийської міської ради “Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги” та затвердження її персонального 
складу»; 

6. «Про передачу на баланс матеріальних цінностей». 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 20 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 5 земельних питань: 
1. «Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля будинку 

№298» 
2. «Про затвердження проекту землеустрою» 
3. «Про затвердження проекту землеустрою та підготовку лоту до продажу 

на земельних торгах» 
4. «Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах» 

5. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в с. Іванівці» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Надав слово депутату обласної ради, головному лікарю Коломийської 

інфекційної лікарні Володимиру Кифоруку.  
В. Кифорук запропонував внести до порядку денного питання «Про 

передачу установ, майна у спільну власність сіл, селищ, міст громади області, у 
власність обласної ради» (Коломийський міжрайонний 
фтизіопульмонологічний диспансер, Коломийський міжрайонний 
дерматовенерологічний диспансер, Коломийський міжрайонний онкологічний 
диспансер, Коломийська районна інфекційна лікарня) 
 
        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22             

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
 

1 Про зміну землекористувань 
2 Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 
3 Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту “Капітальний 

ремонт будівлі шляхом комплексної термомодернізації Коломийського ліцею №4 імені 
Сергія Лисенка по вул. М. Заньковецької, 11 в м. Коломиї” 

4 Про затвердження Положення про конкурс на кращу проектну пропозицію «Капітальний 
ремонт нежитлового приміщення по проспекту Грушевського, 1 в місті Коломиї» 



5 Про затвердження Положення про конкурс «Смачна візитівка Коломиї» 

6 Про новий склад комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста Коломиї” 

7 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до 
генерального плану в поєднанні з детальним планом території в урочищі «Долина», с. 
Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

8 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до 
генерального плану в поєднанні з детальним планом території по вул. Рубинська, 2 А, 
присілок Гросманівка, с. Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 

9 Про надання дозволу на розроблення детального плану території по вул. Українська у с. 
Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

10 Про надання дозволу на розроблення детального плану території в урочищі Левади с. 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

11 Про надання дозволу на розроблення детального плану території в урочищі Левади с. 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

12 Про надання дозволу на розроблення детального плану території по вул. Бобикевича у с. 
Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

13 Про надання дозволу на розроблення детального плану території в урочищі «Біля 
Базючки» с. Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

14 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про 
затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 

15 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 
Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» на 2019 рік 

16 Про внесення змін до відомостей про комунальне підприємство «Зеленосвіт», що містяться 
в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

17 Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання 
питної води для пункту водопостачання ВП «Івано-Франківське територіальне управління» 
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Укрзалізниця» 

18 Д.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 р. № 3212-39/2018 ’’Про 
затвердження програми удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її 
матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 
роки’’, затвердженої рішенням міської ради 24.12.2015 р. № 74-3/2015 

19 Д.3 Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до комунальної власності 
міста 

20 Д.4 Про продовження договору оренди від 22.05.2018р. № 101 на нежитлове приміщення 
по вул. Переяславська, 2 

21 Д.5 Про утворення спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві 
Коломийської міської ради “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги” та затвердження її персонального складу 

22 Д.6 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

23 Про проведення інвентаризації земель 

24 Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

25 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Родини Цісиків, 6-а 

26 Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського, 1-г 

27 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

28 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

29 Про землекористування на вулиці Андрія Федчука 



30 Про землекористування на вулиці Степана Бандери 

31 Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а (не прийнято) 

32 Про зміну землекористувань 

33 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

34 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Миколи Леонтовича, 4-а  

35 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького, 
141 

36 Про землекористування на вулиці Андрія Чайковського, 54 

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

38 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи (знято на доопрацювання) 

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

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 на вулиці Дмитра Вітовського 

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

43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

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

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

46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Миколайчука, біля будинку № 25-а (не прийнято) 

47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (не прийнято) 

48 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (не прийнято) 

49 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

50 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

51 Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування 

52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (знято на 
доопрацювання) 

53 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на площі 
Відродження (знято на доопрацювання) 

54 Д.1 Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля будинку №298 

55 Д.2 Про затвердження проекту землеустрою 

56 Д.3 Про затвердження проекту землеустрою та підготовку лоту до продажу на земельних торгах 

57 Д.4 Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення та стартову ціну для продажу на земельних торгах 

58 Д.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в с. Іванівці 

 
 
 



Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

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

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ 

Головуючий: міський голова І. Слюзар:  

Наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних 
Сил України від 13.05.2019 р. №216 нагородив Б.Федорука відзнакою «За 
взірцевість у військовій службі» І ступеня 

О.Романюк нагадав депутатам міської ради про обов'язок публічного 
оголошення про конфлікт інтересів під час засідання сесії при розгляді того чи 
іншого питання зі збереженням права участі у голосуванні на власний розсуд. 

Зазначив, що оргвідділом ведеться журнал реєстрації заяв депутатів 
міської ради щодо конфлікту інтересів. Окремо звернув увагу, що лише запис в 
журналі реєстрації заяв щодо конфлікту інтересів без процедури публічного 
оголошення депутатом про це на пленарному засіданні сесії міської ради не 
вважається достатніми заходами для врегулювання конфлікту інтересів і є 
підставою для адміністративного покарання. 

 
ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- С. Лосюк щодо здійснення запланованих у бюджеті міста ремонтних робіт, в 
тому числі і ремонт міжбудинкових проїздів мікрорайону Богуна та ремонту 
дорожнього;  

 
1.СЛУХАЛИ «Про зміну землекористувань» 

ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3717-45/2019 додається 

2.СЛУХАЛИ «Д.1 Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Циганчук Ольга Павлівна, в.о. начальника фінансового 
управління міської ради 

- В. Будзінський щодо  надання інформації стосовно встановлення тарифу на 
пасажирські перевезення (економічне обґрунтування тарифу) в м. Коломиї; 

- П. Кривюк щодо капітального ремонту заїзду до ліцею №1 по вул. Міцкевича; 
- Т. Боднарук щодо проведення грейдерних робіт по вул. Кос-Анатольського; 
- Т. Боднарук  щодо облаштування автобусної зупинки по вул.Бандери;   
- В. Андрейченко щодо ремонту дорожнього покриття по вул. Мазепи 298-А - 
Мазепи 290;  
- В.Василевський щодо будівництва госпфекальної каналізації та 
водовідведення вулиць Станіславського та Паторжинського; 
- Р. Крутко щодо ремонту дорожнього полотна по вул.Чайковського 28; 
- Л. Белявська щодо облаштування громадської вбиральні;    
- Л. Белявська щодо коригування графіку автобусного маршруту №10   



ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, В.Будзінський 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3718-45/2019 зі змінами додається 

3.СЛУХАЛИ «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 
інвестиційного проекту “Капітальний ремонт будівлі шляхом комплексної 
термомодернізації Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка по              
вул.М. Заньковецької, 11 в м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко, І.Слюзар, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3719-45/2019 зі змінами додається 

4.СЛУХАЛИ «Про затвердження Положення про конкурс на кращу проектну 
пропозицію «Капітальний ремонт нежитлового приміщення по проспекту 
Грушевського, 1 в місті Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3720-45/2019 зі змінами додається 
 

5.СЛУХАЛИ «Про затвердження Положення про конкурс «Смачна візитівка 
Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3721-45/2019 додається 

6.СЛУХАЛИ «Про новий склад комісії з попереднього розгляду кандидатур 
на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Коломиї” 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3722-45/2019 додається 

7.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Внесення змін до генерального плану в поєднанні з детальним 
планом території в урочищі «Долина», с. Шепарівці Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3723-45/2019 додається 

8.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Внесення змін до генерального плану в поєднанні з детальним 
планом території по вул. Рубинська, 2 А, присілок Гросманівка, с. Іванівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 



ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3724-45/2019 додається 

9.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території по вул. Українська у с. Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3725-45/2019 додається 

10.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території в урочищі Левади с. Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3726-45/2019 додається 

11.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території в урочищі Левади с. Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3727-45/2019 додається 

12.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території по вул. Бобикевича у с. Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3728-45/2019 додається 

13.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території в урочищі «Біля Базючки» с. Саджавка Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3729-45/2019 додається 

14.СЛУХАЛИ «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 
розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території м. Коломиї» 



ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3730-45/2019 додається 

15.СЛУХАЛИ «Про внесення змін до фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КНП КМР 
«КМЦ ПМСД» 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3731-45/2019 додається 

16. Про внесення змін до відомостей про комунальне підприємство 
«Зеленосвіт», що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» 
ДОПОВІДАЧ: Михайлищук Василь Михайлович, директор КП «Зеленосвіт» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3732-45/2019 додається 

17.СЛУХАЛИ «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води для пункту водопостачання ВП «Івано-
Франківське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак, С.Лосюк, 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3733-45/2019 додається 

 Головуючий:  І. Слюзар, міський голова дав протокольне доручення 
Коломийському міському управлінню головного управління 
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області перевірити питну воду 
пункту водопостачання ВП «Івано-Франківське територіальне управління» філії 
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Укрзалізниця» на вміст важких металів. 
 Відповідь надати міській раді до 27.06.2019 року. 
 

18.СЛУХАЛИ «Д.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 
р. № 3212-39/2018 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи служби 
превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та 
підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки’’, затвердженої 
рішенням міської ради 24.12.2015 р. № 74-3/2015 
ДОПОВІДАЧ: Кротюк Олександр Степанович, начальник відділу цивільного 
захисту міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3734-45/2019 додається 



Головуючий:  І. Слюзар, міський голова дав протокольне доручення 
начальнику Коломийського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Івано-Франківській області підполковнику поліції О.Білейчуку, 
прозвітувати про хід слідства щодо підпалів автомобілів у місті, у тому числі 
автомобілів депутатів міської ради. 
 Звіт про хід слідства зачитати на сесії міської ради, яка відбудеться 
27.06.2019 року. 

19.СЛУХАЛИ «Д.3 Про внесення доповнень до Переліку майна, яке 
належить до комунальної власності міста» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3735-45/2019 додається 

20.СЛУХАЛИ «Д.4 Про продовження договору оренди від 22.05.2018р. № 
101 на нежитлове приміщення по вул. Переяславська, 2» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3736-45/2019 зі змінами додається 

21.СЛУХАЛИ «Д.5 Про утворення спостережної ради при комунальному 
некомерційному підприємстві Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та затвердження її 
персонального складу» 
ДОПОВІДАЧ: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КНП КМР 
«КМЦ ПМСД» 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, Л.Сончак, В.Будзінський, С.Федчук, Р.Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3737-45/2019 додається 

22.СЛУХАЛИ «Д.6 Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КНП КМР 
«КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3738-45/2019 додається 

Земельні питання: 
 
23.СЛУХАЛИ «Про проведення інвентаризації земель» 

ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3739-45/2019 додається 

24.СЛУХАЛИ «Про розгляд звернень об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3740-45/2019 додається 

25.СЛУХАЛИ «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вулиці Родини Цісиків, 6-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3741-45/2019 додається 

 
26.СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського, 1-г» 

ДОПОВІДАЧ:Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3742-45/2019 додається 

27.СЛУХАЛИ «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3743-45/2019 додається 

28.СЛУХАЛИ «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3744-45/2019 додається 

29.СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Андрія Федчука» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3745-45/2019 додається 

30.СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Степана Бандери» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3746-45/2019 додається 

31.СЛУХАЛИ «Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

32.СЛУХАЛИ «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3747-45/2019 додається 

33.СЛУХАЛИ «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Миколи Леонтовича, 4-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання − 17 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 

34.СЛУХАЛИ «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Богдана Хмельницького, 141» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3748-45/2019 додається 

35.СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Андрія Чайковського, 54» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3749-45/2019 додається 

36.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

37.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3750-45/2019 додається 

38.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 21 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3751-45/2019 додається 

39.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Дмитра Вітовського» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3752-45/2019 додається 

40.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3753-45/2019 додається 

41.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

42.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.6 та п.11 − 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому − 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

43.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3754-45/2019 додається 

44.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Миколайчука, біля будинку 
№ 25-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 3 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 13 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

45.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 7 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

46.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

47.СЛУХАЛИ «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3755-45/2019 додається 

48.СЛУХАЛИ «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.1− 18 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання п.1 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.1 − 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3756-45/2019 зі змінами додається 

49.СЛУХАЛИ «Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду 
земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3757-45/2019 додається 

50.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 21 
ВИРІШИЛИ: рішення на доопрацювання 

51.СЛУХАЛИ «Д.1 Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи, біля будинку №298 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за − 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3758-45/2019 додається 

52.СЛУХАЛИ «Д.2 Про затвердження проекту землеустрою» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3759-45/2019 додається 

53.СЛУХАЛИ «Д.3 Про затвердження проекту землеустрою та підготовку 
лоту до продажу на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3760-45/2019 додається 

54.СЛУХАЛИ «Д.4 Про затвердження експертної грошової оцінки земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 
на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3761-45/2019 додається 

55.СЛУХАЛИ «Д.5 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Іванівці» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3762-45/2019 додається 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував повернутися до розгляду  земельних питань: 

56.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду − 20 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3763-45/2019 додається 

57.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.6,11 − 19 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання п.6,11 
ГОЛОСУВАЛИ: за питання в цілому (без п.6,11) − 19 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3764-45/2019 додається 

58.СЛУХАЛИ «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці М.Леонтовича, 4-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду − 19 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3765-45/2019 додається 

59. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На сорок п’ятій сесії депутатами внесено 10 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 - 23           
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №3766-45/2019 по №3775-45/2019 

додаються 
 

61. Різне.  
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк, І.Слюзар, О.Романюк, Л.Бордун 
 Головуючий:  І. Слюзар, міський голова дав протокольне доручення 
керівнику Коломийського МРЕМ, філії АТ "Прикарпаттяобленерго" доповісти 
про врегулювання питання встановлення технічних засобів Коломийською 
філією АТ «Прикарпаттяобленерго», які обмежують розподіл електричної 
енергії споживачам.  
 Доповісти про врегулювання вищевказаного питання на черговій сесії 
міської ради 27.06.2019 року. 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 45 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: 45 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст       
організаційного відділу                                                                        Я.Липка
    


