
 

1 
 

Протокол 

Двадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

20 квітня 2017 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 34 депутати міської ради 

 

Двадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 20-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

 

Двадцята 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                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного такі питання: 

 «Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міської ради, 

які підлягають приватизації у 2017 році» 

«Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вул. Т.Шевченка, біля будинку №20» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. М.Лисенка, біля будинку №36» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного 

 

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

«Про визначення переліку підрядних організацій, дані яких будуть 

прийматися для розрахунку розміру кошторисної заробітної плати на               

2017 рік по м.Коломиї» 
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«Про надання згоди на прийняття будівель Коломийської центральної 

лікарні у власність територіальної громади міста Коломиї» 

«Про визнання п. 3 рішення Коломийської міської ради від 21.01.2016 р.                    

№ 183-4/2016 таким, що втратило чинність»   

«Про внесення змін у рішення міської ради» 

«Про надання Коломийській міській раді дозволів на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

зовнішніх меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості)» 

«Про внесення змін у програму земельної реформи м. Коломиї на                     

2016-2020 роки» 

«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» 

«Про надання дозволу на викуп земельної ділянки                                      

несільсько-господарського призначення по вулиці Івана Майданського, 12» 

«Про землекористування на вулиці Івана Шарлая» 

«Про внесення змін у рішення міської ради» 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки на проспекті Михайла                     

Грушевського, 43/2» 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного питання: 

«Про повернення коштів по проекту HUSKROUA/1101/132 «Управління 

відходами, що біологічно розкладаються у містах Бая Маре, Румунія, і Івано-

Франківськ та Коломия, Україна» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32                   

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ 

з.п. 

Назва питання  

1.  Про виконання міського бюджету за перший квартал 2017 року 

2.  Про уточнення міського бюджету на 2017 р. 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження 

Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки» 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1264-18/2017 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 №867-13/2016 «Про внесення змін 

до рішень міської ради від 03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016» 

«Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Коломиї 

на 2015-2017 роки» 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 №956-14/2016 ”Про 

виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 

роки та затвердження Програми розвитку малого та середнього  підприємництва в місті 

Коломиї на 2017-2018 роки” 

6.  Про затвердження міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 роки 

7.  Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції 

8.  Про затвердження статутів дошкільних навчальних закладів міста у новій редакції 

9.  Про деякі питання впровадження загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей 

для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї 

10.  Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про 

затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території  м. Коломиї» 

11.  Про затвердження Положення про службу у справах дітей міської ради у новій редакції 

12.  Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на баланс 

Івано-Франківської КЕЧ району 

13.  Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил України на 

базі військової частини пп В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового 

гуртожитку на 2015-2018 роки’’ 

14.  Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних 

послуг міста Коломиї в новій редакції  

15.  Про внесення  змін у комісію з припинення юридичної особи - територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  м. Коломиї  та затвердження 

її складу 

16.  Про надання в оренду нежитлового приміщення по вул. Драгоманова 3В 

17.  Про оренду теплової мережі від котельні на вул. Роксолани, 7 

18.  Про поділ об’єкта  нерухомості 

19.  Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 

приватизації у 2017 році (знято) 

20.  Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 

приватизації у 2017 році 
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21.  Про надання згоди КП "Коломияводоканал"на ліквідацію об’єктів незавершеного 

будівництва та списання витрат на очисних спорудах в с. Корнич 

22.  Про списання з балансу багатоквартирних  будинків 

23.  Про списання з балансу багатоквартирного будинку 

24.  Про звільнення комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” від сплати частини 

чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 

25.  Про звільнення комунального підприємства «Полігон Екологія» від сплати частини 

чистого прибутку (доходу) 

26.  Про надання згоди Коломийському міжрайонному фтизіопульмонологічному 

диспансеру на списання апарату Фібро-Бронхоскоп 

27.  Про визначення переліку підрядних організацій, дані яких будуть прийматися для 

розрахунку розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік по м. Коломиї 

28.  Про надання згоди на прийняття будівель Коломийської центральної лікарні у власність 

територіальної громади міста Коломиї 

29.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

30.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

31.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

32.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Дмитра Яворницького  

33.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (не прийнято) 
34.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) на площі 

Тараса Шевченка 

35.  Про надання земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя у постійне користування   

36.  Про зміну землекористування на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 30  
37.  Про зміну землекористування на вулиці Дениса Січинського, 57-г 
38.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 210 

39.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Валова, 48 

40.  Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

41.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Лисенка 

14” 
42.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Сотні Підгірського, 12 

43.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  

44.  Про надання земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Карпатська 
45.  Про надання земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Миколи 

Лебедя, 89-а 

46.  Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (знято) 

47.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

48.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок на вулиці Григорія Тютюнника, 2 

49.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 45-а 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки на вулиці Тараса Шевченка, біля будинку № 20 (знято) 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Січових Стрільців 
52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Гетьманська (не прийнято) 
53.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Макітра” 

(не прийнято) 

54.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (не прийнято) 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Антона Княжинського, 10 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Франка 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Адама Міцкевича, 53б/1 
58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 39 (знято на доопрацювання) 

59.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 

60.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (знято) 

62.  Про землекористування на вулиці Михайла Вербицького (не прийнято) 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Театральна, біля будинку № 13 (не прийнято) 
64.  Про надання земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 19 

65.  Про зміну землекористування на Вічевому Майдані, 6 

66.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не прийнято) 

67.  Про розгляд звернення Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної 

станції інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної 

академії аграрних наук України (не прийнято) 

68.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Олега Ольжича, 21 

70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

71.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Андрія Войнаровського, 22 для індивідуального садівництва 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Лозова, 16-б для індивідуального садівництва 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Січових Стрільців 

75.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 
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76.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

77.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Полярні 

зорі” 

78.  Про зміну землекористування на вулиці Григорія Тютюнника, 2 

79.  Про затвердження проектів  землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 

ділянок на вулиці Юрія Шкрумеляка (знято на доопрацювання) 

80.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Грушевського 52” 

81.  Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд   

82.  Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд 

83.  Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

84.  Про зміну землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

85.  Про розгляд звернень громадян 

86.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування  

87.  Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування  

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Миколи Лисенка, біля будинку № 36 (знято) 

89.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на площі Т.Шевченка 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража 

91.  Про землекористування на вулиці Степана Бандери, 30/1 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Галицька для індивідуального садівництва 

93.  Про розгляд звернень громадян  

94.  Про землекористування на вулиці Федора Достоєвського 

95.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 

96.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 

97.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 

98.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 

99.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 
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100.  Про визнання п. 3 рішення Коломийської міської ради від 21.01.2016 р. № 183-4/2016 

таким, що втратило чинність   

101.  Про внесення змін у рішення міської ради 

102.  Про надання Коломийській міській раді дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

103.  Про внесення змін у програму земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки 

104.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

105.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського 

призначення по вулиці Івана Майданського, 12 

106.  Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

107.  Про внесення змін у рішення міської ради 

108.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 43/2 

109.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 

110.  Про повернення коштів по проекту HUSKROUA/1101/132 «Управління відходами, що 

біологічно розкладаються у містах Бая Маре, Румунія, і Івано-Франківськ та Коломия, 

Україна» 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував надати слово учасникам АТО, зокрема Володимиру 

Островському.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32                  

ВИРІШИЛИ: надати слово Володимиру Островському.  

В.Островський – розповів про інцидент, який трапився у березні                      

2017 року у стінах міської ради. Закликав депутатів підтримати звернення 

учасників АТО «Про невідповідність займаній посаді секретаря міської ради 

Любомира Жупанського». 

ВИСТУПИЛИ: Л.Жупанський 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

- І. Костюк щодо встановлення лавочок та ремонту дорожнього полотна 

по вул. А.Чайковського. Також, повідомив присутніх про проведення 

благодійного концерту 27.04.2017 року о 18:00 в МПК «Народний дім» на 

підтримку проекту «Діти небесної гвардії» 

- Т.Базюк оголосила звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів, Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного 

агентства  з питань запобігання корупції  
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ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - В. Мельничук щодо прокладання каналізаційної системи по вул. І.Франка,  

Лісова,  Квіткова, Будівельна 

 - О. Яцяк щодо ремонтних робіт дорожнього покриття та  під’їзного шляху 

по вул. М.Лисенка, 30 

 - О. Яцяк щодо надання неповної інформації на запити та звернення 

депутатів місцевих рад 

 - В. Андрейченко щодо відновлення освітлення по вул. О.Маковея 19, 20, 

21, 22, 23, 15а 

 - О.Поясик. щодо посилення патрулювання працівниками поліції місць 

масового відпочинку  у вечірній час 

 - П.Кривюк щодо ремонтних робіт дороги поблизу ЗОШ №1 зі сторони 

вул. А.Міцкевича 

 - П.Васкул щодо відновлення зруйнованого дренажу по вул. В.А.Моцарта 

 - Л.Бордун щодо встановлення попереджувальних дорожніх знаків на 

кільцевій розв'язці по вул. Карпатська-Грушевського та захисних бар'єрів по 

вул. Грушевського,109 

 - Л.Бордун щодо відновлення освітлення по вул. Перемоги 

- О.Петрів щодо ремонту дорожнього покриття по вул. О.Кобилянської 

-О.Петрів щодо очистки стічних каналізаційних мереж на                           

Привокзальній площі перед залізничним вокзалом 

- О.Петрів щодо надання проектної документації будівлі поруч з буд.№12 

по вул. Січових Стрільців, плану-візуалізації та погодження спірних питань з 

жителями прилеглих будинків 

-Т.Базюк щодо забезпечення неможливості проникнення дітей на 

територію заводу «Коломиясільмаш» з метою безпеки малолітніх та 

неповнолітніх мешканців міста 

- Т.Базюк щодо відловлювання безпритульних собак та їх  утримання у 

відповідному закладі 

- Т.Базюк щодо зрізання дерева в аварійному стані по вул. Сагайдачного,5 

- Т.Базюк щодо забезпечення здійснення прийому реєстраційних справ та 

інших документів в УНАП міської ради від нотаріусів у робочий час протягом 

цілого дня. 

- Л.Белявська щодо ремонтних робіт дорожнього полотна по                     

вул. Рибацька та І.Майданського 

- Л.Белявська щодо стану електромереж та опор у місті 

   

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за перший квартал 

2017 року» 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1397-20/2017 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.» 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В. Григорук, В.Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1398-20/2017 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від  

13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та 

енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1399-20/2017 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.02.2017 №1264-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

13.10.2016 №867-13/2016 «Про внесення змін до рішень міської ради від 

03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016» «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 -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1400-20/2017 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.11.2016 №956-14/2016 «Про виконання Програми розвитку малого 

підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки та затвердження 

Програми розвитку малого та середнього  підприємництва в місті Коломиї 

на 2017-2018 роки”» 

ДОПОВІДАЧ: У. Маруса, головний спеціаліст відділу економіки та 

муніципального розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1401-20/2017 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської цільової програми «Духовне 

життя» на 2017-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, Т.Базюк, Р.Крутко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1402-20/2017 зі змінами додається 

 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через управління надання адміністративних послуг 

Коломийської міської ради у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: М. Андрусяк, начальник управління надання адміністративних 

послуг міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1403-20/2017 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статутів дошкільних навчальних 

закладів міста у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1404-20/2017 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про деякі питання впровадження загальної міської 

електронної реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні 

навчальні заклади м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, П.Кривюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1405-20/2017 додається 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Дав протокольне доручення відділу культури міської ради (У. Мандрусяк) 

розробити у новій редакції положення для шкіл естетичного виховання з метою 

впровадження загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для 

влаштування у естетичні школи м. Коломиї.: 

 

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

19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 

розміщення та архітектурних  типів тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території  м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, в.о. начальника відділу архітектури та 

містобудування 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, М.Прусак 

Відмовити п.1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, п.2 в цілому 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

Без п.1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, п.2 в цілому 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1406-20/2017 зі змінами додається 
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11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про службу у справах 

дітей міської ради у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: І. Івахнюк, начальник відділу служби у справах дітей 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1407-20/2017 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 

Коломийської міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Іванова, головний спеціаліст відділу у справах цивільного 

захисту 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1408-20/2017 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до програми  «Удосконалення 

структури Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 в                   

м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Н. Іванова, головний спеціаліст відділу у справах цивільного 

захисту 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1409-20/2017 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про Єдиний центр 

надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій 

редакції» 

ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1410-20/2017 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: «Про внесення  змін у комісію з припинення юридичної 

особи - територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)  м. Коломиї  та затвердження її складу» 

ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї  

ВИСТУПИЛИ: Т.Базюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1411-20/2017 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду нежитлового приміщення по              

вул. Драгоманова 3В» 
ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї  

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1412-20/2017 зі змінами додається 

 

17. СЛУХАЛИ: «Про оренду теплової мережі від котельні на                                 

вул. Роксолани, 7» 
ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1413-20/2017 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: «Про поділ об’єкта  нерухомості» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1414-20/2017 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: «Про доповнення переліку об’єктів комунальної 

власності міської ради, які підлягають приватизації у 2017 році» 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1415-20/2017 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди КП «Коломияводоканал» на 

ліквідацію об’єктів незавершеного будівництва та списання витрат на 

очисних спорудах в с. Корнич» 

ДОПОВІДАЧ: І. Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1416-20/2017 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу багатоквартирних  будинків» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1417-20/2017 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу багатоквартирного  будинку» 

ДОПОВІДАЧ: І. Макарук, директор КП «Коломиятеплоенергія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1418-20/2017 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства 

«Коломиятеплосервіс» від сплати частини чистого прибутку (доходу) до 

міського бюджету» 
ДОПОВІДАЧ: Ю. Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1419 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства «Полігон 

Екологія» від сплати частини чистого прибутку (доходу)» 

ДОПОВІДАЧ: М. Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1420 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди Коломийському міжрайонному 

фтизіопульмонологічному диспансеру на списання апарату                             

Фібро-Бронхоскоп» 

ДОПОВІДАЧ: В. Титик, головний лікар Коломийського міжрайонного 

фтизіопульмонологічного диспансеру 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1421 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: «Про визначення переліку підрядних організацій, дані 

яких будуть прийматися для розрахунку розміру кошторисної заробітної 

плати на 2017 рік по м. Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1422 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на прийняття будівель 

Коломийської центральної лікарні у власність територіальної громади 

міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1423 додається 

 

Розгляд земельних питань 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                

ВИРІШИЛИ: рішення №1424-20/2017 додається 
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29. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32               

ВИРІШИЛИ: рішення №1425-20/2017 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31             

ВИРІШИЛИ: рішення №1426-20/2017 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

вулиці Дмитра Яворницького»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1427-20/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, Г.Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  7              

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) на площі Тараса Шевченка»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних ,відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1428-20/2017 зі змінами додається 

 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки по вулиці Миколи 

Лебедя у постійне користування»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1429-20/2017 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці                          

Патріарха Й. Сліпого, 30»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1430-20/2017 додається 
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36. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Дениса 

Січинського, 57-г»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32              

ВИРІШИЛИ: рішення №1431-20/2017 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 210»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31              

ВИРІШИЛИ: рішення №1432-20/2017 зі змінами додається 

 

38. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Валова, 48»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32               

ВИРІШИЛИ: рішення №1433-20/2017 додається 

 

39.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра 

Пушкіна, 6»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1434-20/2017 зі змінами додається 

 

40.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Лисенка 14”»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: П.Кривюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32               

ВИРІШИЛИ: рішення №1435-20/2017 додається 

 

41.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вулиці Сотні Підгірського, 12»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30              

ВИРІШИЛИ: рішення №1436-20/2017 зі змінами додається 

 

42.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1437-20/2017 додається 

 

43.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Карпатська»  
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: М. Прусак 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1438-20/2017 додається 

 

44.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Миколи Лебедя, 89-а»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1439-20/2017 додається 

 

45.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28               

ВИРІШИЛИ: рішення №1440-20/2017 додається 

 

46.СЛУХАЛИ: «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

на вулиці Григорія Тютюнника, 2»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1441-20/2017 додається 

 

47.СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

проспекті Михайла Грушевського, 45-а»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1442-20/2017 додається 

 

48.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Січових 

Стрільців»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28               

ВИРІШИЛИ: рішення №1443-20/2017 додається 

 

49.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Гетьманська»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  4               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

50.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Макітра”»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  4               
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ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

51.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  3               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

52.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Антона 

Княжинського, 10»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24               

ВИРІШИЛИ: рішення №1444-20/2017 додається 

 

53.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1445-20/2017 додається 

 

54.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Адама 

Міцкевича, 53б/1»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28               

ВИРІШИЛИ: рішення №1446-20/2017 додається 

 

55.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 39»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення знято на доопрацювання 
 

56.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
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57.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29             

ВИРІШИЛИ: рішення №1447-20/2017 додається 

 

58.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Михайла 

Вербицького»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  3               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

59.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Театральна, біля                        

будинку № 13»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

60.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки на вулиці Січових 

Стрільців, 19»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1448-20/2017 додається 

 

61.СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на Вічевому майдані, 6»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1449-20/2017 додається 

 

62.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

63.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Прикарпатської державної 

сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства 

Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
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64.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1450-20/2017 додається 

 

65.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Олега 

Ольжича, 21»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28               

ВИРІШИЛИ: рішення №1451-20/2017 додається 

 

66.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1452-20/2017 додається 

 

67.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26             

ВИРІШИЛИ: рішення №1453-20/2017 додається 

 

68.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Андрія 

Войнаровського, 22 для індивідуального садівництва»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18               

ВИРІШИЛИ: рішення №1454-20/2017 додається 

 

69.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Лозова, 16-б для 

індивідуального садівництва»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1455-20/2017 додається 
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70.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових 

Стрільців»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28             

ВИРІШИЛИ: рішення №1456-20/2017 додається 

 

71.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1457-20/2017 додається 

 

72.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1458-20/2017 додається 

 

73.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Полярні зорі”»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32               

ВИРІШИЛИ: рішення №1459-20/2017 додається 

 

74.СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Григорія 

Тютюнника, 2»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1460-20/2017 додається 

 

75.СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів  землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок на вулиці Юрія Шкрумеляка»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32               

ВИРІШИЛИ: рішення знято на доопрацювання 

 

76.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Грушевського 52”»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               
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ВИРІШИЛИ: рішення №1461-20/2017 додається 

 

77.СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32               

ВИРІШИЛИ: рішення №1462-20/2017 зі змінами додається 

 

78.СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1463-20/2017 зі змінами додається 

 

79.СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1464-20/2017 додається 

 

80.СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Майданського, 12»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1465-20/2017 додається 

 

81.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень громадян»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1466-20/2017 додається 

 

82.СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував надати слово п.Бейчуку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24    

ВИРІШИЛИ: надати слово            

ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, Л.Жупанський, Б.Мондрик, Л.Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24               
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ВИРІШИЛИ: рішення №1467-20/2017 додається 

 

83.СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, Г.Романюк, Т.Боднарук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23               

ВИРІШИЛИ: рішення №1468-20/2017 зі змінами додається 

 

84.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Тараса 

Шевченка»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29              

ВИРІШИЛИ: рішення №1469-20/2017 додається 

 

85.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1470-20/2017 додається 

 

86.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Степана Бандери, 

30/1»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29              

ВИРІШИЛИ: рішення №1471-20/2017 додається 

 

87.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Галицька для 

індивідуального садівництва»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1472-20/2017 додається 

 

88.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень громадян»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1473-20/2017 додається 
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89.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Федора 

Достоєвського»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1474-20/2017 додається 

 

90.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1475-20/2017 додається 

91.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1476-20/2017 додається 

92.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1477-20/2017 зі змінами додається 

93.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1478-20/2017 додається 

94.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Г.Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               

ВИРІШИЛИ: рішення №1479-20/2017 додається 

95.СЛУХАЛИ: «Про визнання п. 3 рішення Коломийської міської ради 

від 21.01.2016 р. № 183-4/2016 таким, що втратило чинність»  



 

24 
 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28               

ВИРІШИЛИ: рішення №1480-20/2017 додається 

96.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1481-20/2017 додається 

97.СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості)»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28               

ВИРІШИЛИ: рішення №1482-20/2017 додається 

98.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у програму земельної реформи                                 

м. Коломиї на 2016-2020 роки»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28               

ВИРІШИЛИ: рішення №1483-20/2017 додається 

99.СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1484-20/2017 зі змінами додається 

100.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення по вулиці Івана Майданського, 12» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28               

ВИРІШИЛИ: рішення №1485-20/2017 додається 

101.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Шарлая» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1486-20/2017 додається 

102.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1487-20/2017 додається 
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103.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на 

проспекті Михайла Грушевського, 43/2» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1488-20/2017 додається 

104.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1489-20/2017 додається 

105.СЛУХАЛИ: «Про повернення коштів по проекту 

HUSKROUA/1101/132 «Управління відходами, що біологічно 

розкладаються у містах Бая Маре, Румунія, і Івано-Франківськ та 

Коломия, Україна» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1490-20/2017 додається 

106.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити 

На двадцятій 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 - 31               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1491-20/2017 по №1508-20/2017 

додається 

 

107. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: І.Костюк, В.Козоріз, В.Мельничук, Г.Романюк 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Запропонував надати слово п. Григорчуку. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  

ВИРІШИЛИ: надати слово 

        

 

 

 

 



 

26 
 

 

  

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 20 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

 

Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                   Я. Липка                     

організаційного відділу     


