
ПРОТОКОЛ 

третьої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

10 грудня 2015 року                                                                              м. Коломия 

 

Присутні: 31 депутат міської ради 

 

Відсутні: Будзінський В.Б., Ільчишин І.Ф., Слободян Р.І. 

 

 Перше пленарне засідання третьої сесії міської ради відкрив міський 

голова І. Слюзар. 

 За відкриття першого пленарного засідання третьої сесії 

 ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                               проти – немає 

                      утримались – немає  

 

 Перше пленарне засідання третьої сесії міської ради вважається 

відкритим. 

 

 Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

 Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано. За прийняття 

порядку денного за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                               проти – немає 

                               утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу. 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

 Запропонував внести до порядку денного 11 питань про внесення змін 

до статутів навчальних закладів міста. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                               проти – немає 

                               утримались – немає  
 

Вирішили: внести до порядку денного. 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Хто за прийняття порядку денного в цілому? 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

         проти – немає 

         утримались – немає 
 



ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний в цілому 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про міський бюджет на 2016 рік. 

2. Про уточнення міського бюджету на 2015 рік. 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015 №2237-55/2015 

“Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 

“Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Коломиї шляхом 

технічного переоснащення світильників на основі LED технологій”. 

4. Про  план  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів на   

2016 рік. 

5. Про створення комісії з визначення  порядку сплати пайових внесків 

замовників будівництва у соціально-економічному розвитку міста Коломиї. 

6. Про надання пільг у 2016 році. 

7. Про затвердження Програми щодо посилення соціального захисту 

населення м. Коломиї на 2016-2018 роки. 

8. Про затвердження міської цільової програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 

2016 - 2020 рр. 

9. Про затвердження міської цільової програми протидії епідемії 

туберкульозу в м. Коломиї на 2016-2020 рр. 

10. Про затвердження міської  Програми «Майбутнє України» Коломийської 

станиці   Пласт на 2016 – 2018 роки. 

11. Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного 

середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки. 

12. Про затвердження Положення про відділ інформаційної політики міської 

ради. 

13. Про затвердження Положення про організаційний відділ міської ради  в 

новій редакції. 

14. Про затвердження Положення про Коломийський центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів в новій редакції”. 

15. Про затвердження Статутів дошкільних навчальних закладів міста. 

16. Про  комісію з проведення конкурсу для надання супутніх послуг, 

пов’язаних з наданням адміністративних послуг. 

17. Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів. 

18. Про оплату праці Коломийського міського голови, керівництва міської 

ради та працівників виконавчих органів міської ради у 2016 році. 

19. Про передачу матеріальних цінностей. 



20. Про надання згоди КП "Коломияводоканал" на списання основних 

засобів. 

21. Про продовження договору оренди № 444 від 02.01.2013 на нежитлове 

приміщення по вул. Січових Стрільців, 39. 

22. Про продовження договору оренди № 112 від 30.05.2013 на нежитлове 

приміщення по вул. Театральна, 21. 

23. Про розірвання договору оренди №14 від 01.11.2011 на нежитлове 

приміщення  по площі Відродження, 9. 

24. Про доповнення переліку видів суспільно-корисних  робіт для виконання 

адміністративного стягнення у вигляді громадських  робіт. 

25. Про внесення змін  до «Переліку майна підприємств, установ, організації, 

яке належить до комунальної власності міста» затвердженого рішенням 

міської ради від 25.06.2015 р. № 2184-53/2015. 

26. Про комісію з проведення конкурсів на укладання договорів оренди 

комунального майна територіальної громади  м. Коломиї. 

27. Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері 

благоустрою міста Коломиї. 

28. Про перелік об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 

приватизації у 2016 році. 

29. Про внесення змін до статуту Коломийської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №1 імені В. Стефаника. 

30. Про внесення змін до статуту Коломийської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2. 

31. Про внесення змін до статуту Коломийської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3. 

32. Про внесення змін до статуту Коломийської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка. 

33. Про внесення змін до статуту Коломийської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №5 імені Т.Г. Шевченка. 

34. Про внесення змін до статуту Коломийської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6 імені Героя України Тараса Сенюка. 

35. Про внесення змін до статуту Коломийської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів №7. 

36. Про внесення змін до статуту Коломийської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №8. 

37. Про внесення змін до статуту навчально-виховного комплексу №9 

“школа-природничо-математичний ліцей”. 

38. Про внесення змін до статуту Коломийської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів №10. 



39. Про внесення змін до статуту Коломийської гімназії ім. М. 

Грушевського. 

40. Про затвердження програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 

роки. 

41.  Про уповноваженого керівника Коломийської міської ради підписувати 

додаткову угоду про поновлення договорів оренди землі  

42. Про утворення комісії з конкурсного відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів. 

43. Про комісію для проведення конкурсу із визначення суб’єкта оціночної 

діяльності на виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок на 

замовлення міської ради. 

44. Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування. 

45. Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для продажу на 

земельних торгах. 

46. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

47. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

48. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

49. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

50. Про надання в оренду земельних ділянок. 

51. Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Вячеслава 

Чорновола,30. 

52. Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Олександра Пушкіна, 

6. 

53. Про надання в оренду земельної ділянки на площі Ринок. 

54. Про зміну землекористування. 

55. Про зміну землекористування по вулиці Івана Майданського, 9. 

56. Про зміну землекористування по вулиці Івана Майданського, 9-а. 

57. Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 311. 

58. Про зміну землекористування по вулиці Староміська, 88-б. 

59. Про зміну землекористування по вулиці Андрія Чайковського, 7. 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. Переходимо до розгляду питань 

порядку денного 

 



1. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2016 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк, депутат міської ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №13-3/2015 додається. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2015 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради. 

      Доповідач запропонувала внести зміни у п.10: Кошти, що передаються із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) спрямувати 

головному розпоряднику коштів відділу управління комунальним майном: 

- за КФКВ 150101 «Капітальні вкладення» в сумі 194389 грн.; 

- за КФКВ 180409 «Внески у статутні фонди суб’єктів підприємницької 

діяльності» в сумі 400000 грн. 

міській раді: 

- за КФКВ 150107 «Житлове будівництво і придбання житла 

військовослужбовцям» в сумі 100000 грн. 

ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №14-3/2015 додається. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015 

№2237-55/2015 “Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту “Капітальний ремонт мереж вуличного 

освітлення в м. Коломиї шляхом технічного переоснащення 

світильників на основі LED технологій” 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №15-3/2015 додається. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про  план  діяльності  з  підготовки  проектів  

регуляторних  актів на   2016 рік 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №16-3/2015 додається. 

 



5. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з визначення  порядку сплати 

пайових внесків замовників будівництва у соціально-економічному 

розвитку міста Коломиї 

ВИСТУПИЛИ: головуючий І. Слюзар, міський голова. 

  Запропонував внести зміни у складі комісії: виключити зі складу 

комісії Мельничука Володимира Богдановича, депутата міської ради, 

включити до складу комісії Романюка Олега Івановича,  депутата міської 

ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №17-3/2015 додається. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання пільг у 2016 році 

ДОПОВІДАЧ: М. Тимошек, заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №18-3/2015 додається. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми щодо посилення соціального 

захисту населення м. Коломиї на 2016-2018 роки 
ДОПОВІДАЧ: М. Тимошек, заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №19-3/2015 додається. 

 

8. СЛУХАЛИ:  Про затвердження міської цільової програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в 

місті Коломиї на період 2016 - 2020 рр. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №20-3/2015 додається. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми протидії 

епідемії туберкульозу в м. Коломиї на 2016-2020 рр. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 



 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №21-3/2015 додається. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської  Програми «Майбутнє 

України» Коломийської станиці   Пласт на 2016 – 2018 роки 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №22-3/2015 додається. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської Програми охорони 

навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки 
ВИСТУПИЛИ: Л. Бєлявська, М. Прусак, депутати міської ради.  

Головуючий І. Слюзар, міський голова, запропонував внести зміни у п. 4, п. 5 

Паспорту міської програми охорони навколишнього природного середовища 

на 2016-2020 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №23-3/2015 додається. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ інформаційної 

політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №24-3/2015 додається. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про організаційний відділ 

міської ради  у новій редакції 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №25-3/2015 додається. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Коломийський центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Коломийського центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 



 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №26-3/2015 додається. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статутів дошкільних навчальних 

закладів міста у новій редакції 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №27-3/2015 додається. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про  комісію з проведення конкурсу для надання 

супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №28-3/2015 додається. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: головуючий І. Слюзар, міський голова. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №29-3/2015 додається. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про оплату праці Коломийського міського голови, 

керівництва міської ради та працівників виконавчих органів міської 

ради у 2016 році 
ДОПОВІДАЧ: головуючий І. Слюзар, міський голова. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №30-3/2015 додається. 

 

19. СЛУХАЛИ:  Про передачу матеріальних цінностей 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №31-3/2015 додається. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання згоди КП "Коломияводоканал" на списання 

основних засобів 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №32-3/2015 додається. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 444 від 02.01.2013 

на нежитлове приміщення по вул. Січових Стрільців, 39 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №33-3/2015 додається. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 112 від 30.05.2013 

на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 21 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №34-3/2015 додається. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди №14 від 01.11.2011 на 

нежитлове приміщення  по площі Відродження, 9 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №35-3/2015 додається. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку видів суспільно-корисних робіт 

для виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських 

робіт 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №36-3/2015 додається. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Переліку майна підприємств, 

установ, організації, яке належить до комунальної власності міста» 

затвердженого рішенням міської ради від 25.06.2015 р. № 2184-53/2015 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №37-3/2015 додається. 

 



26. СЛУХАЛИ: Про комісію з проведення конкурсів на укладання 

договорів оренди комунального майна територіальної громади  м. 

Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Р. Симчич, заступник начальника, головний інженер відділу 

управління комунального майна міської ради.  

 Запропонував внести зміни у складі комісії: виключити зі складу 

комісії Бойчука Ігора Ярославовича, головного спеціаліста  відділу 

управління комунального майна міської ради, включити до складу комісії 

Гнатюк Ірину Володимирівну, спеціаліста І категорії  відділу управління 

комунального майна міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №38-3/2015 додається. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про громадський контроль 

у сфері благоустрою міста Коломиї 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №39-3/2015 додається. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про перелік об’єктів комунальної власності міської ради, 

які підлягають приватизації у 2016 році 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №40-3/2015 додається. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені В. Стефаника 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №41-3/2015 додається. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №42-3/2015 додається. 



 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №43-3/2015 додається. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №44-3/2015 додається. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Т.Г. Шевченка 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №45-3/2015 додається. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 імені Героя України Тараса 

Сенюка 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №46-3/2015 додається. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №7 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №47-3/2015 додається. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 



 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №48-3/2015 додається. 

 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту навчально-виховного 

комплексу №9 “школа-природничо-математичний ліцей”. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №49-3/2015 додається. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №10 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №50-3/2015 додається. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Коломийської гімназії ім. 

М. Грушевського. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №51-3/2015 додається. 

 

 Об 11:00 год. оголошено  перерву у роботі сесії  на 20 хв. на вимогу 

фракції політичної партії “Самопоміч” . 

 

 Об 11:20 год. головуючий І. Слюзар, міський голова, після перерви 

продовжив роботу сесії. 

 

Присутні: 30 депутатів міської ради 

Відсутні: Будзінський В.Б., Ільчишин І.Ф., Слободян Р.І., Романюк Г.М. 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова.  

Запропонував перейти до розгляду земельних питань. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми земельної реформи 

м. Коломиї на 2016-2020 роки 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 



 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №52-3/2015 додається. 

 

41. СЛУХАЛИ: Про уповноваженого керівника Коломийської міської 

ради підписувати додаткову угоду про поновлення договорів оренди 

землі  
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №53-3/2015 додається. 

 

42. СЛУХАЛИ: Про утворення комісії з конкурсного відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №54-3/2015 додається. 

 

43. СЛУХАЛИ: Про комісію для проведення конкурсу із визначення 

суб’єкта оціночної діяльності на виконання експертної грошової оцінки 

земельних ділянок на замовлення міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №55-3/2015 додається. 

 

 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк, депутат міської ради.  

 Запропонував доповнити рішення пунктом: запрошувати на засідання 

комісії по розгляду земельних спорів з приводу суміжного 

землекористування депутатів, закріплених за відповідними округами, на 

території яких розглядається земельний спір.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №56-3/2015 додається. 

 



45. СЛУХАЛИ: Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для 

продажу на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №57-3/2015 додається. 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

                              проти – немає 

                              утримались – 1 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №58-3/2015 додається. 

 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

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

 Запропонував внести зміни у п. 2 рішення: доручити виконавчому 

комітету міської ради провести конкурс з відбору виконавців робіт із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та забезпечити виконання 

зазначених робіт.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №59-3/2015 додається. 

 

48. 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 – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №60-3/2015 додається. 

 

49. 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 – 31 



                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №61-3/2015 додається. 

 

50. СЛУХАЛИ:  Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №62-3/2015 додається. 

 

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

Вячеслава Чорновола, 30 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №63-3/2015 додається. 

 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №64-3/2015 додається. 

 

53. СЛУХАЛИ:  Про надання в оренду земельної ділянки на площі Ринок 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №65-3/2015 додається. 

 

54. СЛУХАЛИ:  Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №66-3/2015 додається. 

 



55. СЛУХАЛИ:  Про зміну землекористування по вулиці Івана 

Майданського, 9 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №67-3/2015 додається. 

 

56. СЛУХАЛИ:  Про зміну землекористування по вулиці Івана 

Майданського, 9-а 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №68-3/2015 додається. 

 

57. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 311 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №69-3/2015 додається. 

 

58. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Староміська, 88-б 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №70-3/2015 додається. 

 

59. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Андрія 

Чайковського, 7 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №71-3/2015 додається. 

 

 О 12:00 год. оголошено перерву у роботі сесії на 10 хв. на вимогу 

фракції політичної партії “БПП “Солідарність” . 

 



 О 12:15 год. головуючий І. Слюзар, міський голова, після перерви 

запропонував закрити перше пленарне засідання третьої сесії міської ради 

сьомого демократичного скликання. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     І. Слюзар 
 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу  

міської ради                                                                                           О. Полюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


