
Протокол 
Шістдесят дев’ятої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

08.10.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 26 депутатів міської ради 
Відсутні: Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Мирослав Михайлюк, 
В’ячеслав Приймак, Руслан Слободян, Сергій Лосюк, Тарас Гнатишин, Ольга 
Петрів 
 
Шістдесят дев‘яту сесію міської ради відкрив міський голова Ігор Слюзар 
 
За відкриття 69-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: відкрити 69 сесію міської ради 
Засідання 69 сесії міської ради вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 
 
ВИСТУПИВ: секретар міської ради Олег Романюк, який зачитав рішення 
міської ради від 23.07.2020р. № 4818-65/2020 «Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Коломиї»», міський голова вручив свідоцтва та 
посвідчення Овчаренку Юрію Івановичу, Андрусяку Михайлу Миколайовичу 
 
ВИСТУПИВ: заступник міського голови Володимир Бойцан, який зачитав 
рішення виконавчого комітету від 28.07.2020 р. №124 «Про занесення до Книги 
шани міста Коломиї» та вручив нагороди відповідно до рішення: 
1) Вишнівській Галині Георгіївні; 
2) Вінтонюку Павлу Петровичу; 
3) Костинюк Марії Михайлівні; 
4) Одверко Любові Вікторівні; 
5) Видавничо поліграфічнному товариству «ВІК» ЛТД; 
6) Товариству з обмеженою відповідальністю «Леоні Ваерінг Системс УА 
ГмбХ»; 
7) Приватному підприємству дизайн студія «ПараПлан» (директору-Дячуку 
Василю Дмитровичу) 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
 
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25                           
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу без 139 земельних питань 
 



Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного 3 загальні питання: 
№4. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території в межах просп. Михайла Грушевського 74-82 (парні номери); 
№19. Про Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади для 
передачі майна в оренду на аукціоні;  

№24. Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до 
окремої частини генерального плану м. Коломия (щодо зміни функціонального 
призначення земельних ділянок» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 15 додаткових загальних питань: 
1. Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року (0953000000 код бюджету); 
2. Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року 
(09530000000 код бюджету); 

3. Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету); 

4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.08.2020 
№4894-67/2020 «Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності 
м.Коломиї на період дії карантинних обмежень»; 

5. Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними 
захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік»; 

6. Про затвердження цільової програми «Культура Коломиї» на 2021-2025 
роки; 

7. Про затвердження цільової програми «Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва» на 2021-2025 роки; 

8. Про затвердження цільової програми «Духовне життя»  на 2021-2025 
роки; 

9. Про затвердження програми «Забезпечення тимчасовим житлом 
внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік»;  

10. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
11. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
12. Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-

2025роки»; 
13. Про затвердження Програми локалізації та недопущення поширення 

борщівника Сосновського на території Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки; 
14. Про затвердження програми охорони навколишнього природного 

середовища Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки; 
15. Про затвердження Програми «Безбар’єрна Коломия на 2021-2025 

роки». 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
ВИСТУПИВ: Володимир Андрейченко, депутат міської ради з пропозицією 

зняття з порядку денного загальні питання:  
9. 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»; 

10. 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»; 

11. 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»; 

12. 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»;  

13. 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»; 

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 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»; 

16. 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»; 

23. 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». 

ВИСТУПИВ: Петро Васкул, депутат міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 
 



За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23  

  ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
1.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

по вул. Шкільна, 40 села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

2.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 
по вул. Садова, 8 міста Коломия» 

3.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 
урочищі «Левади» (квартал № 15) села Воскресинці Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 

4.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території в с. Шепарівці (в межах земельної ділянки з 
кадастровим номером 2623288701:01:001:0580) Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 

5.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Фабрична, 10 в місті Коломия, 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

6.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Тичини (в межах земельної ділянки 
Дикан Р.Я.) с. Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади»  

7.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Карпатська (в межах земельної ділянки 
Кузьмина П.І.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

8.  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» 

9.  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» 

10. 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» 

11. 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» 

12. 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»  

13. 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» 

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 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» 

16. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
17. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
18. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла 

в місті Коломия на одну особу за другий квартал  2020 року 
19. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 року №563-

10/2016 ”Про Програму “Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-
2020 роки” 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-28/2017 
« Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» 

21. 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» 

22. Про затвердження містобудівної документації «Зміни до генерального 
плану с. Саджавка по вул. Зелена Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади, суміщені з детальним планом території земельної 
ділянки» 

23. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 
по вул. Івана Котляревського, 8Б в місті Коломия» 

24. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 
урочищі «Левади» (квартал № 11) села Воскресинці Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 

25. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Карпатська (в межах земельної ділянки 
Тороус Л.Д.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

26. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Спортивна (в межах земельної ділянки 
Янів І.В.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 

27. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 



«Детальний план території по вул. Січових Стрільців, 56 в місті Коломия» 
28. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. Поповича, 4-8 села Саджавка 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

29. Про передачу книг «З високості нашого дому» автору 
30. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті 

Коломиї на 2018-2022 роки 
31. Про внесення змін до міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 

2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.12.2018р. 
№3232-39/2018 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020 р. № 4753-
63/2020 ’’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 

33. Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки 
34. Про затвердження програми «Розвиток туризму Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» 
35. Про затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 
роки» 

36. Про затвердження програми «Розвиток інвестиційної діяльності 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 
роки» 

37. Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у 
новій редакції( знято на доопрацювання) 

38. Про затвердження цільової програми «Молодь Коломийської ОТГ» на 
2021-2025 роки 

39. Про затвердження програми “Розвиток фізичної культури та спорту в 
Коломийській ОТГ” на 2021–2025 роки 

40. Про затвердження цільової програми «Протидія туберкульозу в 
Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

41. Д.1. Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року (0953000000 код 
бюджету) 

42. Д.2. Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року 
(09530000000 код бюджету) 

43. Д.3. Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 

44. Д.4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.08.2020 
№4894-67/2020 «Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької 
діяльності м.Коломиї на період дії карантинних обмежень» 

45. Д.5. Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними 
захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 

46. Д.6. Про затвердження цільової програми «Культура Коломиї» на 2021-



2025 роки 

47. Д.7. Про затвердження цільової програми «Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва» на 2021-2025 роки 

48. Д.8. Про затвердження цільової програми «Духовне життя»  на 2021-2025 
роки 

49. Д.9 Про затвердження програми «Забезпечення тимчасовим житлом 
внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік» 

50. Д.10 Про передачу на баланс  
матеріальних цінностей 

51. Д.11 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
52. Д.12 Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-

2025роки» 
53. Д.13 Про затвердження Програми локалізації та недопущення поширення 

борщівника Сосновського на території Коломийської ОТГ на 2021-2025 
роки 

54. Д.14 Про затвердження програми охорони навколишнього природного 
середовища Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки 

55. Д.15 Про затвердження Програми «Безбар’єрна Коломия на 2021-2025 
роки» 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Про оголошення депутатських оголошень та інформацій 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський  
ВИСТУПИЛИ: Петро Васкул, депутат міської ради щодо подяки підприємцям 
Коломийської ОТГ за надану матеріальну допомогу станції швидкої допомоги 
м. Коломиї на боротьбу з COVID-19 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Шкільна, 40 села Товмачик Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4939-69/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Садова, 8 міста Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4940-69/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території в урочищі «Левади» (квартал № 15) села Воскресинці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади»  



ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4941-69/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території в с. Шепарівці (в межах земельної 
ділянки з кадастровим номером 2623288701:01:001:0580) Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4942-69/2020 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Фабрична, 10 в місті Коломия, 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади»  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4943-69/2020 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Тичини (в межах земельної 
ділянки Дикан Р.Я.) с. Шепарівці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4944-69/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Карпатська (в межах земельної 
ділянки Кузьмина П.І.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4945-69/2020  додається 
 

8. 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



9. 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6   
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

10. 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

11. 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

12. 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8   
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

13. 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

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: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 7   
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 15. 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

16. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4946-69/2020  додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4947-69/2020 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 
(оренди) житла в місті Коломия на одну особу за другий квартал  2020 року 
ДОПОВІДАЧ:  Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4948-69/2020  додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 
року №563-10/2016 ”Про Програму “Безпечне та комфортне місто Коломия на 
2016-2020 роки” 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4949-69/2020 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
21.12.2017р. №2192-28/2017 « Про затвердження Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4950-69/2020 додається 

 
21. 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Зміни до 
генерального плану с. Саджавка по вул. Зелена Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади, суміщені з детальним планом території 
земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4951-69/2020 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Івана Котляревського, 8Б в місті Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4952-69/2020  додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території в урочищі «Левади» (квартал № 11) села 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4953-69/2020 додається 

 
25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Карпатська (в межах земельної 
ділянки Тороус Л.Д.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади»  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4954-69/2020 додається 

 
26 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Спортивна (в межах земельної 
ділянки Янів І.В.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4955-69/2020 додається 

 
27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Січових Стрільців, 56 в місті 
Коломия» міста Коломиї ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Поповича, 4-8 села Саджавка 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади»  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4956-69/2020 додається 

 
29. СЛУХАЛИ: Про передачу книг «З високості нашого дому» автору  

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4957-69/2020 додається 

 
30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ольга Пашанюк, начальник організаційного відділу міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4958-69/2020 зі змінами додається 

 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної Програми 

«Здоров’я громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 
13.12.2018р. №3232-39/2018 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4959-69/2020 додається 

 
32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020 

р. № 4753-63/2020 ’’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: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4960-69/2020 додається 

 
33. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 

2021-2023 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4961-69/2020 додається 

 



34. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Розвиток туризму 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4962-69/2020 додається 

 
35. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Енергозбереження та 

енергоефективність Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2021-2024 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4963-69/2020 додається 
 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Розвиток інвестиційної 
діяльності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-
2024 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4964-69/2020 додається 

 
37. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ молоді та 

спорту міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Молодь 
Коломийської ОТГ» на 2021-2025 роки  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4965-69/2020 додається 

 
39. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми “Розвиток фізичної культури 

та спорту в Коломийській ОТГ” на 2021–2025 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4966-69/2020 додається 

 
40. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Протидія 

туберкульозу в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4967-69/2020 зі змінами додається 

 



41. СЛУХАЛИ: Д.1. Про виконання бюджету Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року (0953000000 код 
бюджету)  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4968-69/2020 додається 

 
42. СЛУХАЛИ: Д.2. Про використання коштів з резервного фонду 

бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за 9-ть 
місяців 2020 року (09530000000 код бюджету) 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4969-69/2020 додається 

 
43. СЛУХАЛИ: Д.3. Про уточнення бюджету Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4970-69/2020 додається 

 
44. СЛУХАЛИ: Д.4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 30.08.2020 №4894-67/2020 «Про заходи підтримки суб’єктів 
підприємницької діяльності м.Коломиї на період дії карантинних обмежень» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4971-69/2020 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: Д.5. Про затвердження цільової програми «Боротьба з 

інфекційними захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2021 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4972-69/2020 додається 

 
46. СЛУХАЛИ: Д.6. Про затвердження цільової програми «Культура 

Коломиї» на 2021-2025 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4973-69/2020 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: Д.7. Про затвердження цільової програми «Інші заходи в 
галузі культури і мистецтва» на 2021-2025 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4974-69/2020 додається 



 
48. СЛУХАЛИ: Д.8. Про затвердження цільової програми «Духовне 

життя»  на 2021-2025 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4975-69/2020 додається 

 
49. СЛУХАЛИ: Д.9 Про затвердження програми «Забезпечення 

тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4976-69/2020 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: Д.10 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4977-69/2020 додається 

 
51. СЛУХАЛИ: Д.11 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4978-69/2020 додається 
 

52. СЛУХАЛИ: Д.12 Про затвердження програми «Благоустрій 
Коломийської ОТГ на 2021-2025роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Василь Козоріз, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
53. СЛУХАЛИ: Д.13 Про затвердження Програми локалізації та 

недопущення поширення борщівника Сосновського на території Коломийської 
ОТГ на 2021-2025 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4979-69/2020 додається 
 

54. СЛУХАЛИ: Д.14 Про затвердження програми охорони 
навколишнього природного середовища Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4980-69/2020 додається 

 
55. СЛУХАЛИ: Д.15 Про затвердження Програми «Безбар’єрна Коломия 

на 2021-2025 роки» 



ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар, запропонував повернутися до розгляду питання та 
прийняти його зі змінами у назві  
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4981-69/2020 зі змінами додається 
 
ВИСТУПИЛИ: Василь Козоріз, депутат міської ради запропонував повернутися 
до розгляду питання Д.12 Про затвердження програми «Благоустрій 
Коломийської ОТГ на 2021-2025роки»  
ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 Різне.  
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар, міський голова, Леся Белявська, депутат міської 
ради 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 69 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: 69 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова              Ігор СЛЮЗАР 

 
 
Протокол вела: 
Спеціаліст 1 категорії 
організаційного відділу                                                         Христина БОГАК 


