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Протокол 
Тридцять третьої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 
29 травня 2018 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 33 депутати міської ради 
Відсутні: К.Станко, В.Василевський, Л.Жупанський (у відпустці) 
Тридцять третю сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 
 
За відкриття 33-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 
ВИРІШИЛИ: відкрити 33 сесію міської ради 
 
Тридцять третя сесія міської ради вважається відкритою. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Нагородив директора товариства з додатковою відповідальністю 

«Коломийське автотранспортне підприємство» Остапу В’ячеслава  
Михайловича відзнакою Коломийського міського голови за багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм в роботі, вагомий особистий внесок у 
розвиток автотранспортного забезпечення на маршрутах міста Коломиї з 
нагоди 60-річчя від Дня народження.  
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного 3 загальні та 4 земельні 
додаткові питання: 
1. «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради 
Л.Жупанського» 
2. «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 
П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, народних депутатів 
України» 
3. «Про оплату праці Коломийського міського голови у 2018 році» 
4. «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу на 
земельних торгах» 
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5. «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажи на 
земельних торгах» 
6. «Про землекористування в районі вулиці Полковника Різуна-Грегіта» 
7. «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного земельні питання №8 та №13: 

1. №8 «Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/1» 
3. №13 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31                 
 
        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30                  

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

1 Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Л.Жупанського 

2 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України П.Порошенка, Голови 
Верховної Ради України А.Парубія, народних депутатів України 

3 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 

4 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 07.12.2017 №2131-27/2017 “Про 
план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік” 

5 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №2193-28/2017 «Про 
затвердження Програми підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті 
Коломиї на 2018-2020 роки 

6 Про затвердження тендерного комітету міської ради у новому складі 

7 Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Коломиї до 2020 
року 

8 Про обрання секретаря Коломийської міської ради 

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 виключення пункту 17 з додатку №1 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» 
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11 Про затвердження Статуту Коломийської дитячої музичної школи №1 імені Анатолія 
Кос-Анатольського відділу культури Коломийської міської ради 

12 Про передачу книг «Дотик золотого руна» Коломийській регіональній організації 
Національної спілки художників України 

13 Про передачу на баланс матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс  Коломийської центральної районної лікарні 

14 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016р. №986-14/2016 «Про 
затвердження Програми розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки 

15 Про затвердження передавального акту 

16 Про створення Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради 
«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

17 Про надання згоди комунальному підприємству «Житлоінфоцентр» на списання 
основних засобів 

18 Про продовження договору оренди № 38 від 15.10.2015 р.  на нежитлове приміщення  по  
вул. Театральна, 15 

19 Про оплату праці Коломийського міського голови у 2018 році 
20 Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільсько-господарського 

призначення 

21 Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільсько-господарського 
призначення 

22 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського 
призначення по вулиці Карпатська, 71-а 

23 Про надання в оренду земельної ділянки 

24 Про зміну землекористування на вулиці Сотні Кривоноса, 3-а 

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

26 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

27 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/1 (знято) 

28 Про внесення змін в рішення міської ради від 26.04.2018р. № 2637-32/2018 

29 Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 47 

30 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

31 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки (не прийнято) 

32 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки (знято) 

33 Про зміну цільових призначень земельних ділянок 
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34 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

35 Про землекористування на вулиці Патріарха Йосипа Сліпого, 30 

36 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
індивідуального садівництва 

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

38 Про землекористування по вулиці Софії Галечко 

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

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

41 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок (не прийнято) 

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

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

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

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

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

47 Про внесення змін у рішення міської ради від 12.10.2017 р. № 1976-25/2017 (не 
прийнято) 

48 Про внесення змін в рішення міської ради від 29.03.2018 № 2524-31/2018 

49 Про анулювання результатів земельного аукціону з продажу земельної ділянки по 
вулиці Пантелеймона Куліша 

50 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

51 Про зміну землекористування на вулиці Карпатська 

52 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

53 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Майданського, 9  

54 Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського 

55 Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу на земельних 
торгах 
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56 Про затвердження експертної  грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу на земельних 
торгах 

57 Про землекористування в районі вулиці Полковника Різуна-Грегіта 
58 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільсько-господарського 

призначення 
59 Про прийняття рішень по депутатських запитах 

60 Різне 

61 Про закриття 33 сесії міської ради 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 
ВИСТУПИЛИ: 

- Т. Боднарук щодо освітлення між будинками №42 та №44 по вул.Кринична; 
- В. Григорук щодо заміни ліхтарів вуличного освітлення по вул.І.Мазепи 

між будинками №250-274 на енергоефективні; 
- В. Григорук щодо посадки низькорослих декоративних насаджень вздовж 

вул. І. Мазепи від вул. С. Бандери до магазину "Пакко"; 
- С. Лосюк щодо передбачення коштів для ремонту і чищення дощової 

каналізації нашого міста.; 
-А.Турянський щодо проведення ремонтних робіт дорожнього полотна по 

вул. І.Франка а саме біля будинку №192; 
- А. Турянський щодо заміни ламп вуличного освітлення по вул. І.Франка від 

№50 до 292.; 
- А. Турянський щодо вирівнювання та підсипання щебнем грунтових доріг 

по вул. Достоєвського, Ярослава Мудрого, Слобідська, Січнева та вул. Івана 
Франка.№226 до 292; 

- Л. Белявська щодо підсипання  дороги гравійно-піщаною сумішшю, яка 
веде з мікрорайону вул. Костомарова (повз котельню) на вул. Федьковича; 

- Л. Белявська щодо неналежного прибирання території біля пам'ятника 
Степана Бандери; 

- П. Кривюк щодо ремонтних робіт дорожнього покриття на ділянці від 
Пенсійного фонду до вул. Мазепи.; 

- П. Кривюк щодо профілювання грейдером і вирівнювання щебенем                         
вул. Онищука; 

- Г. Романюк щодо ремонту лавочок на зупинці по вул. Петлюри; 
- В. Мельничук щодо виділення коштів в сумі 50,0 тис. грн для забезпечення 

роботи лабораторії; 
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- В. Козоріз щодо ремонтних робіт з вуличного освітлення вулиць Довбуша, 
Білоскурського, Байди-Вишневецького, Ланчинської та масив вул. Карпатської 
від 68 а;  

- В. Козоріз щодо ремонту щебенево-піщаною сумішшю наступні вулиці: 
Ланчинську, Білоскурського, Байди-Вишневецького та масив вулиці 
Карпатської.; 

- В. Козоріз щодо ремонту покрівлі школи №7; 
- Р. Крутко щодо встановлення знаку  «заборона проїзду автомобілям» на 

початку вул.Новодворського зі сторони вул.Моцарта; 
- Р. Крутко щодо ремонту дитячого майданчика який знаходиться на озері 

по вул. Чехова.  
 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

        Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про дострокове припинення повноважень секретаря 
міської ради Л.Жупанського» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова проінформував присутніх про 
підстави прийняття такого рішення та про необхідність початку роботи 
лічильної комісії міської ради з метою підготовки протоколів та бюлетенів для 
таємного голосування. 
ВИСТУПИЛИ: О.Романюк 

(засідання лічильної комісії міської ради) 

За підсумками результатів таємного голосування та протоколу засідання 
лічильної комісії №4 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2664-33/2018  
 

2. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Президента 
України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Народних 
депутатів України» 
ДОПОВІДАЧ: В.Андрейченко, депутат міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2665-33/2018 додається 

 
3. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Будзінський 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2666-33/2018 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
07.12.2017 №2131-27/2017 “Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 
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розвитку міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2667-33/2018 зі змінами додається 
 

5. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 
№2193-28/2017 «Про затвердження Програми підтримки впровадження 
енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ:  Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 
розвитку міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Будзінський 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2668-33/2018 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження тендерного комітету міської ради у 
новому складі» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 
розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2669-33/2018 зі змінами додається 
 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку міста Коломиї до 2020 року» 
ДОПОВІДАЧ:  В. Приймак, спеціаліст  І категорії відділу інвестиційної 
політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2670-33/2018 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: «Про обрання секретаря Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова, запропонував обрати секретарем 
Коломийської міської ради Романюка О.І. 
ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз – голова лічильної комісії повідомив присутніх про 
початок таємного голосування з виборів секретаря міської ради. 
За підсумками результатів таємного голосування та протоколу засідання 
лічильної комісії №6. 
ВИСТУПИЛИ: О.Романюк 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2671-33/2018 додається 

 
9. СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнень до рішення міської ради від    

19.02.2015р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення 
та архітектурних  типів тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території  м. Коломиї» 
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ДОПОВІДАЧ:  А. Теслевич,  головний спеціаліст відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2672-33/2018 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: «Про виключення пункту 17 з додатку №1 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:  А. Теслевич,  головний спеціаліст відділу архітектури та 
містобудування міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2673-33/2018 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту Коломийської дитячої 
музичної школи №1 імені Анатолія Кос-Анатольського відділу культури 
Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ:  У. Мандрусяк, начальник відділу  культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2674-33/2018 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: «Про передачу книг «Дотик золотого руна» Коломийській 
регіональній організації Національної спілки художників України» 
ДОПОВІДАЧ:  У. Мандрусяк, начальник відділу  культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2675-33/2018 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс Коломийської центральної районної 
лікарні» 
ДОПОВІДАЧ: М.Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2676-33/2018 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.11.2016р. №986-14/2016 «Про затвердження Програми розвитку освіти міста 
Коломиї на 2017-2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ:   Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2677-33/2018 додається 
 
 



 

9 
 

15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавального акту» 
ДОПОВІДАЧ:  В. Мельничук, головний лікар КЗ КМЦ ПМСД міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2678-33/2018 зі змінами додається 
 

16. СЛУХАЛИ: «Про створення Комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ:  В. Мельничук, головний лікар КЗ КМЦ ПМСД міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2679-33/2018 зі змінами додається 
 

17. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди комунальному підприємству 
«Житлоінфоцентр» на списання основних засобів» 
ДОПОВІДАЧ:  В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2680-33/2018 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди № 38 від 15.10.2015 р.  
на нежитлове приміщення  по  вул. Театральна, 15» 
ДОПОВІДАЧ:  В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2681-33/2018 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: «Про оплату праці Коломийського міського голови у 2018 
році» 
ДОПОВІДАЧ:  О. Денисюк, начальник відділу кадрів міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, міський голова повідомив присутніх про конфлікт 
інтересів та про те, що участі у голосуванні не братиме і запропонував обрати 
головуючим сесії депутата міської ради Р.Крутка − голову постійної комісії 
міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та 
зовнішньоекономічних відносин   
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: обрати головуючим  сесії Р.Крутка 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2682-33/2018 зі змінами додається 

 
Розгляд земельних питань 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
 

20. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 
несільсько-господарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2683-33/2018 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 
несільсько-господарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2684-33/2018 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
несільсько-господарського призначення по вулиці Карпатська, 71-а» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2685-33/2018 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2686-33/2018 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Сотні Кривоноса, 
3-а» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2687-33/2018 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2688-33/2018 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2689-33/2018 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 
26.04.2018р. № 2637-32/2018» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2690-33/2018 додається 
 

28. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 47» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2691-33/2018 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2692-33/2018 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

31. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільових призначень земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2693-33/2018 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2694-33/2018 додається 
 

33. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Патріарха Йосипа 
Сліпого, 30» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2695-33/2018 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2696-33/2018 додається 
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35. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

36. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Софії Галечко» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2697-33/2018 додається 
 

37. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2698-33/2018 додається 
 

38. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2699-33/2018 додається 
 

39. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

40. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2700-33/2018 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2701-33/2018 додається 
 

42. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки » 



 

13 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2702-33/2018 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2703-33/2018 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

45. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 12.10.2017 
р. № 1976-25/2017» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

46. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 29.03.2018 
№ 2524-31/2018» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2704-33/2018 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: «Про анулювання результатів земельного аукціону з 
продажу земельної ділянки по вулиці Пантелеймона Куліша» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2705-33/2018 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2706-33/2018 додається 
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49. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Карпатська» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2707-33/2018 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.2,3 на доопрацювання – 23 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому − 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2708-33/2018 зі змінами додається 
 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Майданського, 
9» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2709-33/2018 додається 
 

52. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2710-33/2018 додається 
 

53. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу 
на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2711-33/2018 додається 
 

54. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної  грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу 
на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2712-33/2018 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: «Про землекористування в районі вулиці Полковника 
Різуна-Грегіта» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2713-33/2018 додається 
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56. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільсько-господарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2714-33/2018 додається 
 

57. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На тридцять третій сесії депутатами внесено 18 запитів. Відповідно до 

пункту 12 статті 2.6 Регламенту міської ради рішення  міської ради з питань 
депутатських запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися 
пакетним (одноразовим) голосуванням. 
За прийняття рішень по депутатських запитах 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24            
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №2715-33/2018 по №2727-33/2018 
додаються 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 33 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  
За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: 33 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 
 
 
 
 
Протокол вела: 
Головний спеціаліст                                    Я.Липка                
організаційного відділу     


