
Протокол 
Тридцять четвертої (позачергової) сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

26.06.2018 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні: 25 депутатів міської ради 

Відсутні: О.Яцяк, О.Петрів, Л.Жупанський, І.Ільчишин, В.Василевський, 
К.Станко, Т.Базюк, А.Турянський, О.Поясик. 

 
Тридцять четверту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 34-ої (позачергової) сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: відкрити 34 (позачергову) сесію міської ради 

Тридцять четверта (позачергова) сесія міської ради вважається відкритою. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Привітав депутата міської ради П. Кривюка з нагоди 50-ти річчя від дня 
народження. 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного земельні питання №37 і №56 

1. №37 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
2. №56 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26    
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного            

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного загальне питання та звернення 

Коломийської міської ради: 
1. «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в 
міському бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які 
опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі 
внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання»  
2. «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 
П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра 
України В. Гройсмана, Міністра освіти України Л. Гриневич» 



 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 
 ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного одне земельне питання: 
1. «Про землекористування на вулиці Івана Шарлая» 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25                 
 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

1 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України П.Порошенка, 
Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. 
Гройсмана, Міністра освіти України Л. Гриневич  

2 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 
 

3 Про приватизацію комунального майна територіальної громади міста Коломиї 

4 Про затвердження Порядку включення об'єктів права комунальної власності до 
переліку об'єктів що підлягають приватизації 

5 Про затвердження складу аукціонної комісії та затвердження Положення про 
діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів комунальної власності міської 
ради 

6 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

7 Про  комунальну  установу «Інклюзивно-ресурсний  центр Коломийської  міської  
ради Івано-франківської області» 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2201-28/2017 

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

10 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення 
змін в схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту 
Детального плану території в районі вулиці Українська, 57 

11 Про  внесення змін  до рішення міської ради від 07.12.2017р.  №2136-27/2017 по 
міській Програмі “Розвитку футболу в м.Коломиї на 2015-2019 роки” 

12 Про внесення змін до Програми «Посилення соціального захисту населення міста 
Коломиї на 2017-2019 роки» 

13 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в міському 
бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися 
в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого 
захворювання, оперативного втручання 

14 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» 
 

15 Про надання згоди на добровільне приєднання сільських територіальних громад 
до територіальної громади міста Коломиї 

16 Про землекористування по вулиці Ф.Горбаша 
 



17 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільсько-господарського 
призначення 

18 Про розгляд звернень приватного акціонерного товариства 
«Прикарпаттяобленерго» 

19 Про надання в оренду земельної ділянки 

20 Про зміну землекористувань 
 

21 Про зміну землекористування на вулиці Олександра Пушкіна, 6 
 

22 Про зміну землекористування на вулиці Юрія Шкрумеляка, 13А 

23 Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 
 

24 Про зміну землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 1-а 

25 Про розірвання договору оренди землі на вулиці Юрія Шкрумеляка 

26 Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша, біля будинку № 397 

27 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Степана Бандери, 
51-а/1 

28 Про зміну землекористування на вулиці Євгена Коновальця, 5 

29 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не 
прийнято) 

30 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільсько-господарського 
призначення 

31 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 
для індивідуального садівництва 

32 Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Майданського, 12 

33 Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 311 

34 Про внесення змін у рішення міської ради від 25.01.2018р.   № 2394-29/2018 

35 Про внесення змін в рішення міської ради від 22.02.2018р. № 2460-30/2018 

36 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

37 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування від 22.05.2018 року № 1 
 

38 Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування 
 

39 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи, 43 
 

40 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

41 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Василя 
Симоненка, 1 

42 Про землекористування на вулиці Полковника Семена Палія, 9 
 



43 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки 

44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Староміська, 88-б 
 

45 Про розгляд звернення Прокопів О. Р.(не прийнято) 

46 Про землекористування по вулиці Фабрична 

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

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

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

50 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних  ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 

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

52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки для індивідуального садівництва (знято) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

63 Про внесення змін в рішення міської ради від 13.07.2016р.  № 604-10/2016 

64 Про внесення змін у рішення міської ради від 13.10.2015р.  № 2406-58/2015 (не 
прийнято) 



65 Про внесення змін у рішення міської ради від 24.12.2008 року № 1711-35/2008 

66 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 07.12.2017 р. № 
2161-27/2017 

67 Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/1 (не прийнято) 
 

68 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 
 

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

70 Про землекористування по вулиці Антона Чехова, 9 
 

71 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки (знято) 

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

73 Про землекористування на вулиці Рибацькій, 52 

74 Про внесення змін у рішення міської ради від 29.05.2018р. № 2684-33/2018 

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

76 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 29.05.2018 р. № 
2702-33/2018 

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

78 Про розгляд звернень громадян (не прийнято) 
 

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

80 Про зміну цільового призначення земельної ділянки (не прийнято) 

81 Про землекористування по вулиці Січових Стрільців 
 

82 Про затвердження проекту землеустрою 

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

84 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

85 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення 

86 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

87 Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 
88 Про прийняття рішень по депутатських запитах 

89 Різне 
90 Про закриття 34 сесії міської ради 

 



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

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 
- В. Козоріз щодо ремонту дорожнього покриття  по вул. Карпатській, 68; 
- Т. Боднарук щодо встановлення перекриття та лавочки на автобусній зупинці 
по вул. С. Бандери біля магазину «Нива»; 
- Т. Боднарук щодо водовідведення та підсипки гравієм дороги перед будинком 
по вул. В. Стефаника; 
- Т. Боднарук щодо встановлення лампи вуличного освітлення по                                
вул. Гетьмана І. Мазепи та по вул. М. Вербицького; 
- С. Лосюк щодо інформування жителів міста Коломиї про необхідність 
укладання договорів на вивезення сміття 
- Л. Белявська щодо ремонту дорожнього покриття по вул. М. Костомарова; 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: П. Васкул, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, С.Федчук, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2733-34/2018 додається 

2. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради  
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2734-34/2018 додається 

3. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію комунального майна територіальної 
громади міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник управління комунальним 
господарством міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2735-34/2018 додається 

4. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Порядку включення об'єктів права 
комунальної власності до переліку об'єктів що підлягають приватизації» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник управління комунальним 
господарством міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2736-34/2018 додається 

5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження складу аукціонної комісії та 
затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу 
об'єктів комунальної власності міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник управління комунальним 
господарством міської ради 



ВИСТУПИЛИ: С.Проскурняк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2737-34/2018 зі змінами додається 
 

6. СЛУХАЛИ: «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2738-34/2018 додається 

7. СЛУХАЛИ: «Про  комунальну  установу «Інклюзивно-ресурсний  центр 
Коломийської  міської  ради Івано-франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2739-34/2018 додається 

8. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
21.12.2017р. №2201-28/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2740-34/2018 додається 

9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2741-34/2018 зі змінами додається 

10. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та 
розроблення проекту Детального плану території в районі вулиці Українська, 
57» 
ДОПОВІДАЧ: А.Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2742-34/2018 додається 

11. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
07.12.2017р.  №2136-27/2017 по міській Програмі “Розвитку футболу в 
м.Коломиї на 2015-2019 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, М.Прусак, В.Козоріз, Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2743-34/2018 додається 

12. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми «Посилення соціального 
захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки» 



ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2744-34/2018 додається 

 13. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених в міському бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги 
громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому 
становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2745-34/2018 додається 

14. 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 
розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2746-34/2018 додається 

15. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на добровільне приєднання сільських 
територіальних громад до територіальної громади міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар 
ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська, Г.Романюк, В.Будзінський, І.Гуменюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2747-34/2018 додається 

Розгляд земельних питань 

16. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Ф.Горбаша» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2748-34/2018 додається 

17. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільсько-господарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання – 18 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2749-34/2018 додається 

18. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень приватного акціонерного 
товариства «Прикарпаттяобленерго» 



ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2750-34/2018 додається 

19. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2751-34/2018 додається 

20. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2752-34/2018 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Олександра 
Пушкіна, 6» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2753-34/2018 додається 

22. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Юрія 
Шкрумеляка, 13А» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2754-34/2018 додається 

23. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Івана 
Майданського, 12» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2755-34/2018 додається 

24. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на проспекті Михайла 
Грушевського, 1-а» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2756-34/2018 додається 

25. СЛУХАЛИ: «Про розірвання договору оренди землі на вулиці Юрія 
Шкрумеляка» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2757-34/2018 додається 

26. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша, біля 
будинку № 397» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2758-34/2018 додається 

27. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
вулиці Степана Бандери, 51-а/1» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2759-34/2018 додається 

28. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Євгена 
Коновальця, 5» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2760-34/2018 додається 

29. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

30. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільсько-господарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2761-34/2018 додається 

31. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних  ділянок для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2762-34/2018 додається 

32. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана 
Майданського, 12» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2763-34/2018 додається 



33. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи, 311» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2764-34/2018 додається 

34. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 
25.01.2018р. № 2394-29/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2765-34/2018 додається 

35. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 22.02.2018р.                         
№ 2460-30/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2766-34/2018 додається 

36. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2767-34/2018 додається 

37. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
22.05.2018 року № 1»  
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2768-34/2018 додається 

38. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до складу комісії по розгляду 
земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2769-34/2018 додається 

39. СЛУХАЛИ:  «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 43» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2770-34/2018 додається 



40. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2771-34/2018 додається 

41. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Василя Симоненка, 1» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2772-34/2018 додається 

42. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Полковника Семена 
Палія, 9» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2773-34/2018 додається 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту земле-
устрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2774-34/2018 додається 

44. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Староміська, 88-б» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2775-34/2018 додається 

45. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Прокопів О. Р.» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

46. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Фабрична» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2776-34/2018 додається 

47. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2777-34/2018 додається 

48. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.1 на доопрацювання – 21 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2778-34/2018 зі змінами додається 

49. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2779-34/2018 додається 

50. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2780-34/2018 додається 

52. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2781-34/2018 додається 

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



ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2782-34/2018 додається 

54. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  7 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

55. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

56. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за − 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2783-34/2018 додається 

57. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття рішення на доопрацювання − 12   
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому − 10   
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

58. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

59. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

60. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

61. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2784-34/2018 додається 

62. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 
13.07.2016р. № 604-10/2016» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2785-34/2018 додається 

63. СЛУХАЛИ:  «Про внесення змін у рішення міської ради від 
13.10.2015р.  № 2406-58/2015» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

64. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 24.12.2008 
року № 1711-35/2008» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2786-34/2018 додається 

65. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 07.12.2017 р. № 2161-27/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2787-34/2018 додається 

66. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/1» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято  



67. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

68. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2788-34/2018 додається 

69. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Антона Чехова, 9» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2789-34/2018 додається 

70. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

71. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Рибацькій, 52» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2790-34/2018 додається 

72. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 
29.05.2018р. № 2684-33/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2791-34/2018 додається 

73. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2792-34/2018 додається 



74. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 29.05.2018 р. № 2702-33/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2793-34/2018 додається 

75. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

76. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень громадян» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -12   
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

77. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2794-34/2018 додається 

78. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

79. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Січових Стрільців» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за –  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2795-34/2018 додається 

80. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2796-34/2018 додається 

81. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»  



ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2797-34/2018 додається 

82. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2798-34/2018 додається 

83. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2799-34/2018 додається 
 

84. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2800-34/2018 додається 

85. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бурденюк, головний спеціаліст відділу земельних відносин 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак, В.Козоріз 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2801-34/2018 додається 

86. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На тридцять четвертій (позачерговій) сесії депутатами внесено 6 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 - 20            
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №2802-34/2018 по №2807-34/2018 
додаються 
 

87. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду земельного питання №53 
«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 17           
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 34 (позачергової) сесії сьомого демократичного 

скликання розглянуто.  
За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: 34 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                    Я.Липка                 
організаційного відділу     


