
Протокол 
Шістдесят восьмої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

18.09.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 22 депутати міської ради 
Відсутні: Володимир Василевський, Петро Васкул, Іван Гуменюк, Любомир 
Жупанський, Євгеній Заграновський, Петро Кривюк, Сергій Лосюк, Володимир 
Мельничук, Мирослав Михайлюк, Мирослав Прусак, Костянтин Станко, 
Андрій Турянський 
 
Шістдесят восьму (позачергову) сесію міської ради відкрив міський голова Ігор 
Слюзар 
 
За відкриття 68-ої (позачергової) сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: відкрити 68 (позачергову) сесію міської ради 
Засідання 68 (позачергової) сесії міської ради вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

За багаторічну сумлінну працю, активну участь у роботі міської ради, 
вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування в місті 
Коломиї нагородив Відзнакою Коломийського міського голови депутата 
Коломийської міської ради VII демократичного скликання Сергія Федчука 
(розпорядження міського голови від 12.08.2020 №607-к). 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
 

За порядок денний в цілому: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 
Порядок денний 

1 Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік (09530000000) код бюджету (зі змінами) 

2 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс військової частини А4267 в м. Коломия  

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



4 Про Перелік другого типу об’єктів комунального майна Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади для передачі майна в оренду без 
проведення аукціону (зі змінами) 

5 Про затвердження звіту про оцінку вартості комунального майна 

6 Про передачу в оренду комунального майна без проведення аукціону відділу 
молоді та спорту міської ради 

7 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік 

8 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та викладення його в 
новій редакції 

9 Про затвердження Програми «Громадський бюджет Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки» та Положення про 
Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади у новій редакції (зі змінами) 

10 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2019 р. №4166-55/2019 
«Про затвердження Програми «Розвитку футболу в м. Коломиї на 2020-2025 
роки»  

11 Про внесення змін до програми ’’Удосконалення роботи Державної 
кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного 
забезпечення на період 2019-2022 років’’  затвердженої рішенням міської ради 
від 24.10.2019 р. №4082-54/2019 

12 Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 05.12.2019 
№4221-55/2019 “Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік” 

13 Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 про 
затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність міста 
Коломиї на 2016-2020 роки» 

14 Про призначення директора Єдиного центру надання реабілітаційних та 
соціальних послуг міста Коломиї 

15 Про призначення генерального директора комунального некомерційного 
підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради 
Івано-Франківської області» 

16 Про призначення генерального директора комунального некомерційного 
підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області» 

17 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

18 Про затвердження тендерного комітету міської ради у новому складі 

19 Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до окремої 
частини генерального плану м. Коломия (щодо зміни функціонального 
призначення земельних ділянок» (не прийнято) 

н Про стан соціально-економічного та культурного розвитку Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року 

21 Про хід виконання Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року 

22 Про надання згоди Єдиному центру надання реабілітаційних та соціальних 
послуг міста Коломиї на списання з балансу основних засобів 

23 Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового 
плану Комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна 
лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 



24 Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської 
ради у новій редакції 

25 Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської міської ради 
приватизованих нежитлових та житлових приміщень 

26 Про надання згоди для прийняття у власність модульного комплексу для 
утилізації небезпечних біологічних та медичних відходів 

27 Про передачу продуктів харчування 

28 Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 
підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради 
Івано-Франківської області» на ІІ півріччя 2020 року» 

29 Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

30 Про затвердження Порядку про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області» 

31 Про затвердження Порядку про проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-
Франківської області» 

32 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

33 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

34 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

35 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель  

36 Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах 

37 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель  

38 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель на вулиці Моцарта  

39 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення 

40 Про землекористування на вулиці Моцарта, 61 

41 Про проведення інвентаризації земель 

42 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

43 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради (не прийнято) 
44 Про надання в оренду земельних ділянок 
45 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
47 Про проведення інвентаризації земель забудованого кварталу (не прийнято) 

 
 

У зв’язку з карантином кількість присутніх осіб в залі засідань обмежена, 
тому всі загальні та земельні питання доповідав міський голова Ігор Слюзар 

 
 



Порядок денний 
1. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4895-68/2020 зі змінами додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс військової частини А4267 в м. Коломия  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 4896-68/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Удосконалення структури 
Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. 
Моцарта,33 на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 
22.11.2018 р.  № 3180-39/2018 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 4897-68/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у 
комунальній власності Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4898-68/2020 зі змінами додається 

 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про оцінку вартості комунального 

майна 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 4899-68/2020 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду комунального майна без проведення 
аукціону відділу молоді та спорту міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4900-68/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4901-68/2020 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та 
викладення його в новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4902-68/2020 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Громадський бюджет 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки» та 
Положення про Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, Тарас Боднарук, Любомир Бордун, Роман 
Крутко, Олександр Поясик, Руслан Слободян, Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4903-68/2020 зі змінами додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.11.2019р. №4166-55/2019 «Про затвердження Програми «Розвитку футболу в 
м. Коломиї на 2020-2025 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4904-68/2020 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Удосконалення роботи 
Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально 
технічного забезпечення на період 2019-2022 років» затвердженої рішенням 
міської ради від 24.10.2019 р. №4082-54/2019 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4905-68/2020 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради 
від 05.12.2019 №4221-55/2019 “Про затвердження Плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік” 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4906-68/2020 додається 
 



13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 
№317-6/2016 про затвердженняи програми «Енергозбереження та 
енергоефективність міста Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4907-68/2020 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про призначення директора Єдиного центру надання 
реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4908-68/2020 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про призначення генерального директора комунального 
некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4909-68/2020 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про призначення генерального директора комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4910-68/2020 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4911-68/2020 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження тендерного комітету міської ради у 
новому складі 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4912-68/2020 додається 

 
19. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Внесення 

змін до окремої частини генерального плану м. Коломия (щодо зміни 
функціонального призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

20. СЛУХАЛИ: Про стан соціально-економічного та культурного розвитку 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 
року  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4913-68/2020 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Стратегії розвитку міста Коломиї на 
період до 2027 року  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4914-68/2020 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Єдиному центру надання 
реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї на списання з балансу 
основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4915-68/2020 додається 

 
23. СЛУХАЛИ Про Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 
«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-
Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4916-68/2020 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг» 
Коломийської міської ради у новій редакції  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4917-68/2020 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на зняття з балансу Коломийської 
міської ради приватизованих нежитлових та житлових приміщень 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4918-68/2020 додається 
 
 
 



26. СЛУХАЛИ: Про надання згоди для прийняття у власність модульного 
комплексу для утилізації небезпечних біологічних та медичних відходів  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4919-68/2020 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4920-68/2020 додається 

 
28. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області» на ІІ півріччя 2020 року» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4921-68/2020 додається 

 
29 СЛУХАЛИ: Про створення комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-
Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4922-68/2020 додається 

 
30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку про проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради 
Івано-Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4923-68/2020 додається 

 
31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку про проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської 
ради Івано-Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4924-68/2020 додається 

 
 
 
 



Розгляд земельних питань 
32. СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4925-68/2020 додається 

 
33. СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4926-68/2020 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4927-68/2020 додається 

 
35. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар запропонував повернутися до даного питання  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4928-68/2020 додається 
 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4929-68/2020 додається 

 
37. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4930-68/2020 додається 

 
38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на вулиці Моцарта  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4931-68/2020 додається 

 



39. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: В’ячеслав Приймак, Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4932-68/2020 додається 

 
40. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Моцарта, 61 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар запропонував повернутися до даного питання  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4933-68/2020 додається 

 
41. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4934-68/2020 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: В’ячеслав Приймак, Сергій Федчук, Віктор Будзінський. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар запропонував повернутися до даного питання  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4935-68/2020 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4936-68/2020 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4937-68/2020 додається 

 



46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4938-68/2020 додається 

 
47. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель забудованого 

кварталу 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: не прийнято 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 68 (позачергової) сесії сьомого демократичного 

скликання розглянуто.  

За закриття 68 (позачергової) сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: 68 (позачергову) сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова                  Ігор СЛЮЗАР 

 
 
 
Протокол вела: 
Спеціаліст 1 категорії 
організаційного відділу                                                    Мирослава ГУШУЛЕЙ 


