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Протокол 

Десятої  сесії  Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

13 липня 2016 року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні: 31 депутат міської ради 

Відсутні: Андрейченко В.О., Гуменюк І.М., Мельничук В.Б.  

 

Десяту сесію міської ради відкрив міський голова І.Слюзар 

 

За відкриття 10-ої сесії: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

                      проти – 0 

             утримались – 0 

 

Десята сесія міської ради вважається відкритою. 

 

 Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

  

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано. За прийняття 

порядку денного за основу: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 

Запропонував питання про  захоронення твердих побутових відходів на 

території полігону ТПВ по вулиці Шарлая в м. Коломиї винести на громадські 

слухання, які провести у вівторок  19 липня о 18 год. безпосередньо біля 

сміттєзвалища. 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 

Запропонував внести до порядку денного питання «Про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Коломиї» 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 

                             проти – 0 
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                             утримались – 0 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

  

Які  ще будуть доповнення до порядку денного ? 

 

Р.Крутко,  голова постійної з питань  комісії бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин. 

Внести до порядку денного звернення: 

 до  Президента України Порошенка П.О., голови Верховної Ради України 

Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б та голови національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг Вовка Д.В. ( щодо збільшення тарифів для промисловості) 

 

 до голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо проведення виборів на 

окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також внесення змін 

до Конституції України з наданням особливого статусу для окремих районів 

Донецької і Луганської областей 

 

Г.Романюк, голова постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 

інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони 

здоров'я. 

Внести до порядку денного звернення: 

до голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо негайної реакції ВРУ на 

постанову польського Сенату, щодо встановлення 11 липня Національним днем 

пам’яті жертв геноциду, буцімто вчиненого українськими націоналістами проти 

поляків на Волині 

 

О.Петрів, голова постійної комісії з питань підприємництва, регуляторної 

політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв'язку. 

Внести до порядку денного звернення: 

до голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. щодо впровадження мораторію на підвищення з 1 липня 2016 

року тарифів на житлово-комунальні послуги до покращення соціально-

економічної ситуації в країні  

 

О.Яцяк, депутат міської ради 

Внести до порядку денного звернення: 

до голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. та Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. щодо 

невідкладного повторного розгляду затвердження видатків та виділення 

асигнування для виплати заборгованості по заробітній платі педагогічним 

працівникам ПТУ. 
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Головуючий: міський голова І.Слюзар 

  

За внесення до порядку денного оголошених звернень: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

  

На погоджувальній раді вирішено зняти з порядку денного питання: 

№ 37 «Про затвердження результатів попереднього відбору  в рамках конкурсу 

з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного 

партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та 

легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по 

вул.Чехова» 

 

із земельних  за №№ 

13. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Гетьмана 

Петра Сагайдачного (біля буд. № 5) 
66. Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 154 

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 239-а 

70. Про землекористування на вулиці Станіславського, 8  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: дані питання зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 

За порядок денний в цілому: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

                       проти – 0 

                       утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№з.п

. 

Назва рішення  

1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 
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Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б та голови національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Вовка 

Д.В. 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 

України Парубія А.В. 

3.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 

України Парубія А.В. 

4.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 

України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. 

5.  Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 

України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Міністра 

освіти і науки України Гриневич Л.М. 

6.  Про Програму “Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки” 

7.  Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2016 року 

8.  Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за перше 

півріччя 2016 року 

9.  Про уточнення міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 рік 

10.  Про введення в дію рішення журі з визначення логотипу міста Коломиї 

11.  Про план роботи міської ради  на  друге  півріччя 2016 року 

12.  Про внесення змін до рішення  міської ради від 10.11.2015р. №5-1/2015  

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

виконавчих органів 

14.  Про затвердження положень про відділи міської ради 

15.  Про внесення змін та доповнень до Положення  про постійну комісію з 

питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 

законності та правопорядку 

16.  Про затвердження нового складу надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

міській раді 

17.  Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та 

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

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2014 №1988-49/2014 

“Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї 

на 2013-2014 роки та затвердження Програми розвитку малого 

підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки” 

19.  Про затвердження Програми щодо посилення соціального захисту населення 

м. Коломиї на 2016-2018 роки 

20.  Про затвердження Положення про центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції Коломийської міської ради 

21.  Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради 

22.  Про деякі питання роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.01.2016 №154-4/2016  

24.  Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

27.01.2015 р. № 2029-49/2015   



 

5 
 

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

будівельного контролю Коломийської міської ради у новій редакції 

26.  Про    затвердження     Положення про  управління надання адміністративних 

послуг     Коломийської     міської ради у новій редакції 

27.  Про затвердження Переліку  адміністративних послуг, які надаються через 

управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у 

новій редакції 

28.  Про внесення змін до програми «Благоустрій  міста Коломиї на 2014-2017 

роки» 

29.  Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо надання в оренду 

нежитлового приміщення  

30.  Про  дозвіл    на   проведення некомерційного  конкурсу на укладання  

договору оренди  комунального майна 

31.  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 

Коломиї встановленої тротуарної плитки по вул. Січових Стрільців, 16 

32.  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 

Коломиї встановленої тротуарної  плитки по вул. Франка-Терлецького 

33.  Про приєднання міста Коломиї до проекту Фонду Східна Європа "Відкрите 

місто" 

34.  Про списання з балансу  багатоквартирних будинків 

35.  Про списання з балансу  багатоквартирних будинків  (Січових Стрільців, 39). 

36.  Про надання згоди комунальному підприємству  «Житлоінфоцентр» на 

списання основних засобів 

37.  Про затвердження статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у 

новій редакції 

38.  Про внесення змін до рішення міської ради від 03.09.2015 №2264-56/2015 

“Про затвердження Програми підтримки об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у м. Коломиї на 2015-2017 роки” 

39.  Про дозвіл на здійснення поліпшення нежитлового приміщення по площі 

Відродження, 19 

40.  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції 

Коломийської міської ради 

41.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

42.  Про зміну землекористувань 

43.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Григорія Тютюнника, 2 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Родини 

Крушельницьких, 3 

45.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

46.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

47.  Про зміну землекористувань 

48.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

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

50.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

51.  Про землекористування на вулиці Марії Заньковецької, 11 

52.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 82 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки на вулиці Володимира 

Навроцького, 8 

55.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 29-а 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

57.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

58.  Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Січових Стрільців, 121/5 

59.  Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення  

60.  Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 58 

61.  Про зміну землекористування на вулиці Івана Крип'якевича, біля будинку № 

34 

62.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка, 13-а 

63.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

65.  Про  надання  земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража 

66.  Про надання  земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража на 

вулиці Січових Стрільців 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, біля будинку № 12 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки на вулиці Василя Стефаника, б/н 

70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  на вулиці Будівельна, 29 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

72.  Про визнання п. 1.47. рішення Коломийської міської ради від 09.07.2015 р. № 

2219-57/2015 таким, що втратило чинність   

73.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо влаштування  спортивного та дитячого майданчика       
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74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Романа Шухевича 

75.  Про розгляд звернення ТзОВ “Будівельна компанія “ЮМАС-БУД” 

76.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

77.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

78.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок       

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Бенцаля, 7-а 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Моцарта, 69 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша, 119-в 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського, біля будинку № 16 

84.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

85.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

86.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

87.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

88.  Про розгляд звернення ОСББ “Зорепад” 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

91.  Про розірвання договору оренди землі на вулиці Симона Петлюри, 24 

92.  Про зміну землекористування на вулиці Новоміська, 14 

93.  Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 39/2 

94.  Про землекористування на вулиці Василя Попадюка, 1 

95.  Про землекористування на вулиці Василя Попадюка, 3 

96.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

97.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

98.  Про розгляд звернення Сапи О. І. 

99.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

100.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Теодора Примака, 10 

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

 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Слободян  щодо  забезпечення на пленарних засіданнях перегляду на екрані 

схем розміщення земельних ділянок 

 

І.Костюк  щодо  надання  технічної документації про встановлення  насосу для 

підкачування води  в будинку Петлюри № 42 

 

І.Ільчишин щодо усунення шуму від роботи насосу, що підкачує воду у будинку 

№ 42 по вул.Петлюри     

 

І.Ільчишин щодо виділення коштів на придбання штучного покриття для  

дитячого майданчика біля будинків  №№ 1,2 по вул.Лисенка 

 

А.Турянський щодо недоцільності перейменування вул.Достоєвського 

 

П.Кривюк  щодо   проведення капітального ремонту дороги по вул.Федьковича 

(виїзд з вул.Довбуша) та проведення вирівнювання дороги по вул.Онищука 

 

П.Кривюк  щодо  асфальтування вулиці Оренштайна 

 

П.Кривюк  щодо асфальтування вулиці Міцкевича    

 

П.Васкул  щодо порушення громадського порядку  гром. Нужною ( вул.Чехова, 

30 кв.2) 

 

П.Васкул щодо  порушення умов будівництва житлового будинку по 

вул.Шухевича,4 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

102.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя 

103.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

104.  Про надання земельної ділянки на вулиці Байди Вишневецького, 3-а у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

105.  Про припинення права користування та надання земельної ділянки у 

власність 

106.  Про депутатський запити 
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В.Будзінський  щодо  ремонту міжквартальних заїздів в мікрорайоні «Гомону» 

 

Л.Белявська   щодо  закінчення профілактичних ремонтних  робіт газової труби 

по вул. Стара  дорога,32 

 

Л.Белявська   щодо  зрізання дерев  біля будинків №4а по вул.Попадюка та № 

32 по вул.Стара дорога 

 

Л.Белявська   щодо  відновлення розмітки «пішохідний перехід» з виїзду по 

вул. Карпатська на вул. Шкрібляка і вул.Попадюка 

 

Л.Белявська   щодо  прийняття на баланс КП «Коломияводоканал» траси по 

вул.Полуботка-Попадюка 

 

В.Василевський щодо ремонту дорожнього покриття вулиць Дружби, 

Т.Мельничука, Галицької, Кийданецької, Дністровської, Хвильового, 

Паторжинського, Шепарівської    

 

Т.Базюк  щодо ремонту вул.Сахарова 

 

Т.Базюк  щодо надання інформації про штатний розпис, нарахування заробітної 

праці і премій працівникам Коломийської міської ради 

 

Т.Базюк  щодо  відновлення освітлення вулиць, пасажирських перевезень до 

центральної частини міста, встановлення дитячих майданчиків у мікрорайонах 

«Канада», «Косачівка», вул. Залізнична та відновлення дорожнього полотна по 

вул.Шарлая та Косачівська   

 

Г.Луцак  щодо  ремонту каналізаційної системи по вул.Хмельницького, 1а 

 

Г.Луцак  щодо  ремонту бетонних карнизів по вул.Лисенкка,36 

 

Г.Луцак  щодо  забезпечення ремонту каналізації та водопроводу, 

облаштування прибудинкової території по вул.Січових Стрільців, буд.39 

 

Г.Романюк щодо демонтування символів тоталітаризму і комуно-

більшовицького режиму на Площі Скорботи 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 

Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ:  Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія 
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А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та голови 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг Вовка Д.В. 

 

ДОПОВІДАЧ:  Р.Крутко,  голова постійної з питань  комісії бюджету, 

інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних 

відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 558  -10/2016  додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. 

 

ДОПОВІДАЧ:  Р.Крутко,  голова постійної з питань  комісії бюджету, 

інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних 

відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 559  -10/2016  додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. 

 

ДОПОВІДАЧ:  Г.Романюк, голова постійної комісії з питань освіти, культури, 

спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони 

здоров'я. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 560  -10/2016  додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. 

 

ДОПОВІДАЧ:  О.Петрів, голова постійної комісії з питань підприємництва, 

регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв'язку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 



 

11 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 561  -10/2016  додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської  міської ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. та Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. 

ДОПОВІДАЧ:  О.Яцяк, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №562 -10/2016  додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про Програму “Безпечне та комфортне місто Коломия на 

2016-2020 роки” 

 

ДОПОВІДАЧ:  Н.Геник,  начальник  відділу  інвестиційної  політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 563  -10/2016  додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2016 

року 

 

ДОПОВІДАЧ:  Г.Бакай, начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 564  -10/2016  додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду міського 

бюджету за перше півріччя 2016 року 

 

ДОПОВІДАЧ:  Г.Бакай, начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 565  -10/2016  додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 

рік 
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ДОПОВІДАЧ:  Г.Бакай, начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались –1  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 566  -10/2016  додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про введення в дію рішення журі з визначення логотипу 

міста Коломиї 

 

ДОПОВІДАЧ:  О.Дячук. заступник міського голови 

Міський голова І.Слюзар 

Юридичному відділу міської ради зареєструвати в установленому порядку 

лготип міста. Дозволити підприємцям протягом 1 року  безоплатно 

використовуввати логотип. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 567  -10/2016  додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради  на  друге  півріччя 2016 

року 

 

ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 568  -10/2016  додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  міської ради від 

10.11.2015р. №5-1/2015 

 

ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №569   -10/2016  додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

 

ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський голова 
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ВИСТУПИЛИ: Г.Романюк, В.Василевський, І.Ільчишин, 

Л.Белявська,П.Кривюк, М.Прусак 

Внесли пропозицію збільшити чисельність відділу культури на 1 штатну 

одиницю 

 

І.Слюзар, міський голова 

За проект рішення з таким доповненням: 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

                      проти – 1 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 570  -10/2016  додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження положень про відділи  міської ради 

 

ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №571   -10/2016  додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення  змін та доповнень до Положення  про  

постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, 

регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Жупанський, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 572  -10/2016  додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу надзвичайної  

протиепізоотичної комісії  при  міській  раді 

 

ДОПОВІДАЧ:  В.Бойцан, заступник  міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №573   -10/2016  додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми оптимізації процесів 

оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету 

м.Коломиї на 2015-2020 роки 
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ДОПОВІДАЧ:  О.Жураківська, заступник начальника-начальник управління 

податків і зборів Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 574  -10/2016  додається 

 

18. СЛУХАЛИ: .Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2014  

№1988-49/2014 “Про виконання Програми розвитку малого підприємництва  

в місті Коломиї на 2013-2014 роки та затвердження Програми розвитку  

малого підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки”  

 

ДОПОВІДАЧ:  Н.Геник, начальник відділу  інвестиційної  політики,  

зовнішньоекономічної  діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались –0  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 575  -10/2016  додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми щодо посилення 

соціального захисту населення м. Коломиї на 2016-2018 роки 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Яремчук, заст. начальника управління праці та соціального 

захисту населення  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 576  -10/2016  додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про центр допомоги 

учасникам антитерористичної операції Коломийської міської ради 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Яремчук, заст. начальника управління праці та соціального 

захисту населення  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 577  -10/2016  додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ молоді та 

спорту міської ради 

 

ДОПОВІДАЧ:  В.Колесник, начальник відділу у справах молоді і спорту 

ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз, депутат міської ради  

Доповнити положення наступним: 
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У п.2.1.7  - « Готує програми розвитку фізичної культури і спорту в місті». 

У п.2.2.10  -   «бере на баланс відділу комунальні спортивні споруди і спортивні 

майданчики» 

І.Слюзар, міський голова 

За проект рішення з доповненням 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 578  -10/2016  додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про деякі питання роботи дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

 

ДОПОВІДАЧ:   В.Колесник, начальник відділу у справах молоді і спорту 

ВИСТУПИЛИ: І.Ільчишин, Р.Крутко, М.Прусак, В.Козоріз, І.Костюк, депутати 

міської ради 

В.Хмуляк, директор ДЮСШ № 1 

Т.Базюк, депутут міської ради,Л.Жупанський – секретар міської ради 

І.Слюзар, міський голова 

За даний проект рішення із змінами щодо виведення із штатів спортивних шкіл 

посади заступника директора 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

                      проти – 1 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 579  -10/2016  додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про передачу  у  комунальну власність  

протирадіаційного укриття  та майна  цивільної оборони  ВАТ 

«Коломийська ПМК-82»   та   двох    сховищ ВАТ «Коломиясільмаш» 

 

ДОПОВІДАЧ:  О.Кротюк, начальник відділу НС, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0 

                      проти – 14 

                      утримались – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.01.2016 

№ 154-4/2016 

 

ДОПОВІДАЧ:  О.Кротюк, начальник відділу НС, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 
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                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 580  -10/2016  додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність    рішення 

міської ради від 27.01.2015 р.  № 2029-49/2015   

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бордун, начальник управління освіти 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 581  -10/2016  додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської 

міської ради у новій редакції 

 

ДОПОВІДАЧ:  М. Дранчук, начальник відділу з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №582   -10/2016  додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про    затвердження     Положення про  управління 

надання адміністративних послуг     Коломийської     міської ради у 

новій редакції 

 

ДОПОВІДАЧ:  М.Андрусяк, начальник УНАП  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  583 -10/2016  додається 

 

28.СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку  адміністративних послуг, 

які надаються через управління надання адміністративних послуг 

Коломийської міської ради у новій редакції 

 

ДОПОВІДАЧ:  М.Андрусяк, начальник УНАП  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались –0  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 584  -10/2016  додається 
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29.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми « Благоустрій  міста    

Коломиї на    2014-2017 роки» 

 

ДОПОВІДАЧ:   В.Волошенюк, заступник начальника ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 585  -10/2016  додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо 

надання в оренду нежитлового приміщення  

 

ДОПОВІДАЧ:  В.Волошенюк, заступник начальника ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 586  -10/2016  додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про  дозвіл    на   проведення некомерційного  конкурсу 

на укладання  договору оренди  комунального майна 

 

ДОПОВІДАЧ:  В.Волошенюк, заступник начальника ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -   

                      проти –  

                      утримались –  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 587   -10/2016  додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста Коломиї встановленої тротуарної плитки по вул. 

Січових Стрільців, 16 

 

ДОПОВІДАЧ:  В.Волошенюк, заступник начальника ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  588 -10/2016  додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста Коломиї встановленої тротуарної  плитки по вул. 

Франка-Терлецького 

 

ДОПОВІДАЧ:  В.Волошенюк, заступник начальника ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 
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                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 589  -10/2016  додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про приєднання міста Коломиї до проекту Фонду Східна 

Європа "Відкрите місто 

 

ДОПОВІДАЧ:  :  В.Волошенюк, заступник начальника ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 590  -10/2016  додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу  багатоквартирних будинків  

 

ДОПОВІДАЧ:  Доповідає: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №591   -10/2016  додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків № 

4,№ 39 по вул.Січових Стрільців. 

 

ДОПОВІДАЧ:  Доповідає: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 592  -10/2016  додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному                               

підприємству  « Житлоінфоцентр» на списання основних засобів 

 

ДОПОВІДАЧ:  Доповідає: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 593  -10/2016  додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту  комунального підприємства 

«Полігон Екологія» у новій редакції 

 

ДОПОВІДАЧ:   С.Павлишин, директор КП «Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 



 

19 
 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 594  -10/2016  додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 03.09.2015 

№2264-56/2015 “Про затвердження Програми підтримки об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у м. Коломиї на 2015-2017 

роки” 

 

ДОПОВІДАЧ: Н.Геник, начальник відділу  інвестиційної  

політики,зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 595  -10/2016  додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на здійснення поліпшення нежитлового 

приміщення по площі Відродження,19 

 

ДОПОВІДАЧ:  В.Волошенюк, заступник начальника ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 596  -10/2016  додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ муніципальної 

інспекції Коломийської міської ради 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Федорук, заступник міського голови                             

                                                

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 597  -10/2016  додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 598  -10/2016  додається 
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Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 

Переходимо до розгляду земельних питань 

 

43. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 599  -10/2016  додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Григорія 

Тютюнника, 2 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

                      проти – 0 

                      утримались –0  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 600   -10/2016  додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Родини Крушельницьких, 3 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 601   -10/2016  додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 602  -10/2016  додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

                      проти – 0 
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                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 603  -10/2016  додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 604  -10/2016  додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №605   -10/2016  додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 606  -10/2016  додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №607   -10/2016  додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Марії Заньковецької, 

11 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 2 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  608 -10/2016  додається 
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53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

                      проти – 0 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 609  -10/2016  додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті 

Михайла Грушевського, 82 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

                      проти – 1 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 610  -10/2016  додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

на вулиці Володимира Навроцького, 8 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

                      проти – 1 

                      утримались – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 611  -10/2016  додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

проспекті Михайла Грушевського, 29-а 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 612  -10/2016  додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №613  -10/2016  додається 
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58. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 614  -10/2016  додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці 

Січових Стрільців, 121/5 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 615  -10/2016  додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення  

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались –0  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  616 -10/2016  додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Січових 

Стрільців, 58 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались –0  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 617   -10/2016  додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Крип'якевича, біля будинку № 34 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 618  -10/2016  додається 
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63. СЛУХАЛИ:  Про поділ земельної ділянки на вулиці Юрія 

Шкрумеляка, 13-а 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 619   -10/2016  додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 620  -10/2016  додається 

 

65. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 621  -10/2016  додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про  надання  земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 622  -10/2016  додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання  земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража на вулиці Січових Стрільців 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №623   -10/2016  додається 
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68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових 

Стрільців, біля будинку № 12 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 624  -10/2016  додається 

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 625  -10/2016  додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

на вулиці Василя Стефаника, б/н 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 626  -10/2016  додається 

 

71. СЛУХАЛИ: Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського,122 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  5 

                      проти – 9 

                      утримались – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці 

Будівельна, 29 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  627 -10/2016  додається 

 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 628  -10/2016  додається 

 

74. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Князя Воломира, біля 

будинку № 15 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0 

                      проти – 14 

                      утримались – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 

 

75. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Перемоги,9 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  3 

                      проти – 11 

                      утримались – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

76. СЛУХАЛИ: Про визнання п. 1.47. рішення Коломийської міської 

ради від 09.07.2015 р. № 2219-57/2015 таким, що втратило чинність   

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 629  -10/2016  додається 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо влаштування  спортивного 

та дитячого майданчика       

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 630  -10/2016  додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Романа 

Шухевича 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 631  -10/2016  додається 

 

79. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ТзОВ “Будівельна компанія 

“ЮМАС-БУД” 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 632  -10/2016  додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 633  -10/2016  додається 

 

81. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 1 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 634  -10/2016  додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок       

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 
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                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 635  -10/2016  додається 

 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Федора 

Достоєвського 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 636  -10/2016  додається 

 

84. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи 

Бенцаля, 7-а 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 637  -10/2016  додається 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Моцарта, 69 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №638   -10/2016  додається 

 

85. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олекси 

Довбуша, 119-в 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  639 -10/2016  додається 

 

86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Федора 

Достоєвського, біля будинку № 16 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 640  -10/2016  додається 

 

87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 641  -10/2016  додається 

 

88. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 642  -10/2016  додається 

 

89. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 643  -10/2016  додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 644  -10/2016  додається 

 

91. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОСББ “Зорепад” 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 645  -10/2016  додається 
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92. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 646  -10/2016  додається 

 

93. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  647 -10/2016  додається 

 

94. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди землі на вулиці Симона 

Петлюри, 24 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 648  -10/2016  додається 

 

95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці  Івана 

Миколайчука, біля будинку № 47-а 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0 

                      проти – 19 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 

 

96. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Новоміська, 14 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 649  -10/2016  додається 

 

97. СЛУХАЛИ: Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 39/2 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 650  -10/2016  додається 

 

98. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Попадюка, 1 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

                      проти – 4 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 651  -10/2016  додається 

 

99. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Василя Попадюка, 3 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 652  -10/2016  додається 

 

100. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд  

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 653  -10/2016  додається 

 

101. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд  

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
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                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 654  -10/2016  додається 

 

102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі об’їзної 

дороги "Чернівці – Львів"  

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  3 

                      проти – 10 

                      утримались – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

103. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Сапи О. І. 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

                      проти – 0 

                      утримались – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 655  -10/2016  додається 

 

104.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 656  -10/2016  додається 

 

105.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Теодора 

Примака, 10 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 657  -10/2016  додається 

 

106.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 
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ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 658  -10/2016  додається 

 

107.СЛУХАЛИ: Про внесення змін у п. 7. рішення Коломийської 

міської ради від 24.12.2015 р. № 87-3/2015 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  1 

                      проти – 17 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 

 

108. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Миколи 

Лебедя 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 659  -10/2016  додається 

 

109. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 660  -10/2016  додається 

 

110. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на вулиці Байди 

Вишневецького, 3-а у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 661  -10/2016  додається 
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111. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування та надання 

земельної ділянки у власність 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк,  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 662  -10/2016  додається 

 

112. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 

На десятій  сесії  депутатами внесено 23 запити.  

Відповідно до пункту 12 статті 2.6  рішення  міської ради з питань депутатських 

запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним 

(одноразовим) голосуванням. 

За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №  663 -10/2016 по №  685-10/2016 

додається 

 

Головуючий:  І.Слюзар, міський голова 

 

Питання порядку денного 10 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

 

Голосували: за - 22 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

 

 

 

Міський голова            І.Слюзар 
Протокол вів 

 

 

 

Головний спеціаліст       В.Оліградський 

організаційного відділу     


