
Протокол 
П’ятдесят п’ятої сесії  

(2 пленарне засідання) 
Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

05.12.2019 року                                                                                           м. Коломия 
 
 

Присутні: 30 депутатів міської ради 
Відсутні: Любомир Жупанський, Євгеній Заграновський, Мирослав Михайлюк, 
Ольга Петрів, В’ячеслав Приймак 

 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував повернутися до розгляду порядку денного. 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28              
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду порядку денного. 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 12 загальних додаткових питань: 
1. Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Коломийської міської ради у 2019 році» 
2.  Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 році; 
3.  Про оплату праці керівництва міської ради та працівників виконавчих 

органів міської ради у 2020 році; 
4. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік; 
5. Про міський бюджет на 2020 рік; 
6. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік; 
7. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів; 
8. Про передачу на баланс Коломийської міської ради нежитлового 

приміщення за адресою вулиця Вячеслава Чорновола, 28А; 
9. Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних 

Сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 на 
2019-2021 роки’’, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2018 р.  № 
3180-39/2018; 

10. Про ліквідацію Коломийського міжрайонного 
дерматовенерологічного диспансера; 

11. Про безоплатну передачу на баланс нежитлову будівлю 
Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру по вул. 
Замкова,74б; 

12. Про надання в оренду нежитлового  приміщення по вул. Замковій,74б 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
Роман Крутко - депутат міської ради, запропонував внести у порядок денний 

звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 
Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
Геннадій Романюк - депутат міської ради, запропонував внести у порядок 

денний звернення Коломийської міської ради до народного депутата України Андрія 
Іванчука 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 41 додаткове земельне питання: 
1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва; 
2. Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  індивідуальних 

гаражів; 
3. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних 

гаражів на площі Відродження; 
4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Володимира Навроцького; 
5. Про землекористування на Січових Стрільців; 
6. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок; 
7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва; 
8. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці 

Карпатська, 211; 
9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів; 
10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки; 
11. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради; 
12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва; 
13. Про затвердження проекту землеустрою; 
14. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 

проекту землеустрою; 
15. Про надання в оренду земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 95-б; 
16. Про зміну цільового призначення земельних ділянок у селі Саджавка; 



17. Про поділ земельної ділянки; 
18. Про поділ земельної ділянки; 
19. Про зміну цільового призначення земельних ділянок; 
20. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд; 
22. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва; 
23. Про поновлення договору оренди землі; 
24. Про поновлення договору оренди землі на вулиці Володимира 

Івасюка, 33; 
25. Про розгляд звернення об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків; 
26. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок; 
27. Про землекористування по вулиці Степана Бандери; 
28. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради; 
29. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування; 
30. Про зміну землекористування; 
31. Про землекористування на вулиці Антона Онищука, 5; 
32. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Івана 

Майданського, 12; 
33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки; 
34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського; 
35. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва; 
36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва; 
37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Героїв АТО; 
38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки; 
39. Про надання дозволів на виготовлення технічної документації щодо 

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

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Уманська; 

41. Про поділ земельної ділянки на вулиці Сотні Кривоноса, 11 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 



За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 29              

  ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
 

1. 1Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 
Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до народного депутата України Андрія 
Іванчука 

3.  Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської 
міської ради у 2019 році» 

4.  Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 році 
5.  Про оплату праці керівництва міської ради та працівників виконавчих органів 

міської ради у 2020 році 
6.  Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік 
7.  Про міський бюджет на 2020 рік 

8.  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

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

10.  Про передачу на баланс Коломийської міської ради нежитлового приміщення за 
адресою вулиця Вячеслава Чорновола, 28А 

11.  Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил України 
на базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 на 2019-2021 
роки’’, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2018 р.  № 3180-39/2018 

12.  Про ліквідацію Коломийського міжрайонного дерматовенерологічного диспансера 

13.  Про безоплатну передачу на баланс нежитлову будівлю Коломийського 
міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру по вул. Замкова,74б; 

14.  Про надання в оренду нежитлового  приміщення по вул. Замковій,74б 

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

16.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів (не 
прийнято) 

17.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на площі 
Відродження (не прийнято) 

18.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Володимира Навроцького 

19.  Про землекористування на Січових Стрільців 
20.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
21.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 
22.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 (не 

прийнято) 
23.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не прийнято) 
24.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
25.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради (не прийнято) 



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

27.  Про затвердження проекту землеустрою  

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

29.  Про надання в оренду земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 95-
б 

30.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок у селі Саджавка 

31.  Про поділ земельної ділянки 

32.  Про поділ земельної ділянки 

33.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

35.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд 

36.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

37.  Про поновлення договору оренди землі (не прийнято) 

38.  Про поновлення договору оренди землі на вулиці Володимира Івасюка, 33 

39.  Про розгляд звернення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

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

41.  Про землекористування по вулиці Степана Бандери 

42.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

43.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування 

44.  Про зміну землекористування 

45.  Про землекористування на вулиці Антона Онищука, 5 

46.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Івана 
Майданського, 12 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського 

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

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

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Героїв АТО 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

53.  Про надання дозволів на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) (не 
прийнято) 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Уманська (не прийнято) 

55.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Сотні Кривоноса, 11 

56.  Про прийняття рішень по депутатських запитах 



Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Вручив свідоцтво та відзнаку «Почесний громадянин міста Коломиї» 
(посмертно) родичам загиблих Іванькова Олександра та Віталія Носкевича 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 
України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра 
Разумкова 
ДОПОВІДАЧ: Роман Крутко, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4216-55/2019 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до народного 
депутата України Андрія Іванчука 
ДОПОВІДАЧ: Геннадій Романюк, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Геннадій Романюк, з проханням надати слово Віталію Гурнику 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова – 30 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник, зачитав звернення до народного депутата 
України Андрія Іванчука 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4217-55/2019 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих 
органів Коломийської міської ради у 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова  
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак, Тарас Боднарук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4218-55/2019 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 
році 
ДОПОВІДАЧ: Олег Романюк, секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар, повідомив про конфлікт інтересів, та участі у 
голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4219-55/2019  додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про оплату праці керівництва міської ради та працівників 
виконавчих органів міської ради у 2020 році 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Мирослав Прусак 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 23    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4220-55/2019  додається 

 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Олена Остяк, начальник відділу економіки міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4221-55/2019  додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак, Ігор Слюзар, Володимир Андрейченко, 
Сергій Лосюк, Любомир Бордун, Тарас Боднарук, Петро Кривюк, Володимир 
Григорук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4222-55/2019 зі змінами додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4223-55/2019 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  
ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук, запропонував повернутися до розгляду 
питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання, за – 28 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4224-55/2019 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийської міської ради 
нежитлового приміщення за адресою вулиця Вячеслава Чорновола, 28А 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4225-55/2019 додається 



11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми ’’Удосконалення 
структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м. 
Коломиї, вул. Моцарта,33 на 2019-2021 роки’’, затвердженої рішенням міської 
ради від 22.11.2018 р.  № 3180-39/2018 
ДОПОВІДАЧ: Надія Іванова, головний спеціаліст відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4226-55/2019 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Коломийського міжрайонного 
дерматовенерологічного диспансера 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4227-55/2019 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу на баланс нежитлову будівлю 
Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру по вул. 
Замкова,74б 
ДОПОВІДАЧ: Галина Гутовська, в.о. начальника відділу з питань майна 
комунальної власності 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4228-55/2019 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду нежитлового  приміщення по вул. 
Замковій,74б 
ДОПОВІДАЧ: Галина Гутовська, в.о. начальника відділу з питань майна 
комунальної власності 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4229-55/2019 додається 
 

Розгляд земельних питань 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Провів реєстрацію 
Відсутні: Володимир Андрейченко, Любомир Бордун, Володимир 
Василевський, Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Євгеній Заграновський, 
Ігор Ільчишин, Петро Кривюк, Роман Крутко, Галина Луцак, Мирослав 
Михайлюк, Ольга Петрів, В’ячеслав Приймак, Сергій Проскурняк, Костянтин 
Станко 
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
16. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
17. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів на площі Відродження 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира 
Навроцького 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4230-55/2019  додається 

 
19. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4231-55/2019 зі змінами додається 

 
20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за – 20 
ВИРІШИЛИ: п.1 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2, за – 20 
ВИРІШИЛИ: п.2 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.3, за – 20 



ВИРІШИЛИ: п.3 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому, за – 23    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4232-55/2019 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4233-55/2019 додається 

 
22. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 211 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за – 16 
ВИРІШИЛИ: п.1 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.1, за – 8     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4234-55/2019 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4235-55/2019 додається 

 
28. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою   
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4236-55/2019 додається 

 
29. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на проспекті 

Михайла Грушевського, 95-б; 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4237-55/2019 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок у 
селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4238-55/2019 додається 

 
31. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4239-55/2019  додається 
 

 



32. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4240-55/2019 додається 

 
33. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4241-55/2019 зі змінами додається 

 
34. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4242-55/2019 додається 

 
35. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4243-55/2019  додається 

 
36. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4244-55/2019 додається 

 
37. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



38. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі на вулиці 
Володимира Івасюка, 33 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4245-55/2019 додається 

 
39. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4246-55/2019 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4247-55/2019 додається 

 
41. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Степана Бандери 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4248-55/2019 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4249-55/2019 додається 

 
43. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4250-55/2019 додається 

 
 
 



44. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4251-55/2019 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Антона Онищука, 5 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4252-55/2019 додається 

 
46. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Івана Майданського, 12 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4253-55/2019 додається 

 
47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4254-55/2019 додається 

 
48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Федора 
Достоєвського 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4255-55/2019 додається 

 
49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.9 на доопрацювання – 19 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання п.9 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.9, за – 18    



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4256-55/2019 зі змінами додається 
 
 
50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Героїв АТО 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4257-55/2019 додається 

 
52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4258-55/2019 додається 
 
 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17   
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Уманська 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 
 



55. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Сотні Кривоноса, 
11 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4259-55/2019 додається 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання Про  надання  
земельної  ділянки для  будівництва  індивідуальних гаражів 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду - 17    
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання Про внесення змін 
у рішення Коломийської міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду - 14   
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду - 20    
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4260-55/2019 додається 
 
ВИСТУПИЛИ: Петро Васкул, запропонував повернутися до розгляду 
земельного питання Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17    
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 

56. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На 55 сесії депутатами внесено 9 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. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4261-55/2019 - №4269-55/2019  додаються 
 
Різне.  
 
 



 
Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 55 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: 55 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

 
Протокол вела: 
Головний спеціаліст  
організаційного відділу                                                                Світлана Бежук 

 


