
Протокол 
Тридцять дев’ятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
(І пленарне засідання) 

22.11.2018 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні: 27 депутатів міської ради 

Відсутні: Л. Жупанський, П. Кривюк, О. Поясик, Г. Романюк  
Тридцять дев’яту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 39-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: відкрити 39 сесію міської ради 

Тридцять дев’ята сесія міської ради вважається відкритою. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
 За активну участь в українському державотворенні нагородив грамотою 
Івано-Франківської обласної ради краєзнавця, журналіста НТК Василя 
Нагірного. 
 
 Головуючий: міський голова І. Слюзар 
 Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
  

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
 Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання одне загальне 
питання: 
 - №2 «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України                   
П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 19                            
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
 Запропонував зняти з порядку денного п’ять земельних питань:  
 -  №38 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки»; 
 -  №52 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки»; 
 - №58 «Про землекористування по вулиці Доктора Володимира 
Білозора»; 



 -    №63 «Про землекористування на вулиці Ірини Вільде»; 
 - №64 Про зміну землекористування на вулиці Михайла 
Коцюбинського,5-а 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28                            
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
ВИСТУПИЛИ: П. Данилейчук, начальник відділу Державного реєстру виборців 
міської ради 
 Обґрунтував зняття з порядку денного додаткового питання №8 «Про 
затвердження назв нових вулиць, що знаходяться в садівницькому товаристві 
«Мічурінець» масив Карпатські зорі» 
 
ВИСТУПИЛИ: О. Яцяк, депутат міської ради 
 Запропонувала надати слово М. Оліградському, представнику 
садівницького товариства «Мічурінець» масив Карпатські зорі 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27                            
ВИРІШИЛИ: надати слово М. Оліградському 
ВИСТУПИЛИ: М. Оліградський, О. Дячук, заступник міського голови 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
 Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання загальне 
питання «Про затвердження назв нових вулиць, що знаходяться в 
садівницькому товаристві «Мічурінець» масив Карпатські зорі» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 14                            
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 21 загальне питання: 
 1. 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»; 
 2. Про виключення пункту 103 з додатку №1 рішення міської ради від 
19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 
розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території  м. Коломиї»; 
 3. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо 
внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та розроблення 
проекту Детального плану території в районі вулиці Олександра Русина, 2 А»; 
 4. Про затвердження міської програми "Майбутнє України" Коломийської 
станиці Пласт на 2019 – 2022 роки; 
 5. Про внесення змін до рішення міської ради від  22.02.2018 р. № 2438-
30/2018 ’’Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних 
Сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та 



військового гуртожитку на 2015-2018 роки’’, затвердженої рішенням міської 
ради від 07.12.2017 р. № 2129-27/2017; 
 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018р. №2898-
36/2018 «Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди 
нежитлового приміщення по вул. Франка, 39»; 
 7. Про затвердження Програми оптимізації процесів оподаткування та 
збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки 
 8. Про затвердження назв нових вулиць, що знаходяться в садівницькому 
товаристві «Мічурінець» масив Карпатські зорі; 
 9. Про придбання в комунальну власність територіальної громади міста 
Коломия нежитлового приміщення; 
 10. Про затвердження Положення про департамент соціальної політики 
Коломийської міської ради в новій редакції; 
 11. Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 
2019-2021 роки; 
 12. Про затвердження Положення про Єдиний центр надання 
реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції; 
 13. Про уточнення міського бюджету на 2018 рік; 
 14. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.10.2018 р. № 3064-
38/2018 ’’Програми удосконалення роботи служби превентивної поліції, 
покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби 
в м. Коломиї на 2016-2020 роки’’, яка затверджена міською радою 24.12.1015 р. 
№ 74-3/2015; 
 15. Про уточнення бюджету Товмачицької сільської ради на 2018 рік; 
 16. Про уточнення сільського бюджету села Саджавка на 2018 рік; 
 17. Про добровільне приєднання Воскресинцівської сільської 
територіальної громади до Коломийської міської територіальної громади; 
 18. Про виконання обов’язків старости; 
 19. Про уповноважену посадову особу на вчинення нотаріальних дій на 
території села Воскресинці Коломийської міської ради; 
 20. Про початок реорганізації Воскресинцівської сільської ради шляхом 
приєднання до Коломийської міської ради; 
 21. Про громадську раду села Воскресинці Коломийської міської ради 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 4 додаткові  земельні питання: 

 1. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая; 
 2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель; 
 3. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая; 



 4. Про внесення змін у рішення міської ради від 19.07.2018 р. №2848-
35/2015; 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 19 
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Представив начальника відділу муніципальної інспекції Ігора Ниневського 
 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25                

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України П. Порошенка, 
Прем'єр міністра України В. Гройсмана 

2 Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів міської міської ради у 
2018 році» 

3 Про внесення змін до Регламенту міської ради 

4 Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

5 Про затвердження Положення про організаційний відділ міської ради у новій редакції 

6 Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 №2046-26/2017 «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 22.06.2017 №1599-22/2017 «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 10.08.2016 №687-11/2016  «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 13.04.2016 №318-6/2016 «Про затвердження Програми розвитку 
туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки» 

7 Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів у 
житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки в новій редакції 

8 Про затвердження Програми удосконалення казначейського обслуговування міського 
бюджету на 2019-2023 роки 

9 Про  внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018 року № 2891-36/2018-36 «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 №991-14/2016 «Про затвердження міської 
цільової Програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста 
Коломиї на 2017 – 2021 роки» 

10 Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування 
території міста Коломиї по вулиці Патріарха Й. Сліпого 

11 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації проекту Детального 
плану території в садівницькому товаристві «Мічурінець» масив Карпатські зорі 

12 Про внесення змін до  міської цільової програми «Культура Коломиї»  на   2016-2020 
роки, затвердженої рішенням міської ради  від  21.01.2016 р. №152-4/2016 

13 Про внесення змін до міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 року № 1402-20/2017 

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

15 Про надання згоди відділу молоді та спорту міської ради на списання основних засобів 

16 Про передачу матеріальних цінностей 

17 Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 



надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції 

18 Про затвердження програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил України на 
базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 на 2019-2021 роки’’ 

19 Про затвердження програми ’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік’’ 

20 Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської 
міської ради у новій редакції 

21 Про внесення змін в рішення міської ради від 06.09.2018 року № 2918-36/2018 «Про звільнення комунального 
підприємства «Коломия Паркосервіс» від сплати збору за місця для  паркування 
транспортних засобів» 

22 Про затвердження статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій 
редакції 

23 Про затвердження статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у новій 
редакції 

24 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2017 р. №1813-24/2017 «Про 
затвердження Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 
2017-2021 роки» 

25 Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1914-25/2017 «Про 
затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 
2017-2019 роки» 

26 Про затвердження Комісії щодо звільнення громадян від оплати за надання соціальних 
послуг в новому складі 

27 Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 
громадян на 2019 рік» 

28 Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 
роки» 

29 Про затвердження Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю 
по зору на 2019-2020 роки 

30 Про комплексну Програму підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації 
Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки 

31 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломийська міська 
ритуальна служба» у новій редакції 

32 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Житлоінфоцентр» в новій 
редакції 

33 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у новій 
редакції 

34 Про внесення змін до рішення міської ради від 16. 11. 2017 р. №2041-26/2017 «Про 
затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки» 

35 Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до комунальної власності 
міста 

36 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 992-14/2016 «Про міську 
Програму «Безбар’єрна Коломия на 2017-2020 роки» 

37 Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 «Про 
затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. 
Коломиї на 2016-2020 роки» 

38 Про затвердження Положення про управління комунального господарства 
Коломийської міської ради у новій редакції 

39 Про надання дозволу на знесення та списання нежитлової будівлі по вул. Франка, 37б 

40 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

41 Про внесення змін в регламент роботи Коломийської міської ради сьомого 
демократичного скликання 



42 Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого 
бюджету 

43 Д.1 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» 

44 Д. 2 Про виключення пункту 103 з додатку №1 рішення міської ради від 19.02.2015 р. 
№2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних 
типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території  м. 
Коломиї» 

45 Д. 3 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення 
змін в схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального 
плану території в районі вулиці Олександра Русина, 2 А 

46 Д. 4 Про затвердження міської програми "Майбутнє України" Коломийської станиці 
Пласт на 2019 – 2022 роки 

47 Д. 5 Про внесення змін до рішення міської ради від  22.02.2018 р. № 2438-30/2018 ’’Про 
внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил України на базі 
військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 
2015-2018 роки’’, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2017 р. № 2129-27/2017 

48 Д. 6 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018р. №2898-36/2018 «Про 
затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового приміщення 
по вул. Франка, 39» 

49 Д. 7 Про затвердження Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення 
надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки 

50 Д. 8 Про затвердження назв нових вулиць, що знаходяться в садівницькому товаристві 
«Мічурінець» масив Карпатські зорі 

51 Д. 9 Про  придбання у комунальну власність територіальної громади міста Коломиї 
нежитлового приміщення 

52 Д. 10 Про затвердження Положення про департамент соціальної політики 
Коломийської міської ради в новій редакції 

53 Д. 11 Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 
роки 

54 Д. 12 Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та 
соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції 

55 Д 13 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 
56 Д. 14 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.10.2018 р. № 3064-38/2018 

’’Програми удосконалення роботи служби  превентивної поліції, покращення її 
матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-
2020 роки’’, яка затверджена міською радою 24.12.1015 р. № 74-3/2015 

57 Д 15 Про уточнення бюджету Товмачицької сільської ради на 2018 рік 

58 Д 16 Про уточнення сільського бюджету села Саджавка на 2018 рік 
59 Д 17 Про добровільне приєднання Воскресинцівської сільської територіальної громади 

до Коломийської міської територіальної громади 
60 Д 18 Про виконання обов’язків старости 
61 Д 19 Про уповноважену посадову особу на вчинення нотаріальних дій на території села 

Воскресинці Коломийської міської ради 
62 Д 20 Про початок реорганізації Воскресинцівської сільської ради шляхом приєднання 

до Коломийської міської ради 
63 Д 21 Про громадську раду села Воскресинці Коломийської міської ради Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади 



64 Д 22 Про громадську раду села Воскресинці Коломийської міської ради Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади 

65.1 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

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

67.3 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

68.4 Про зміну цільових призначень земельних ділянок 

69.5 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

70.6 Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

71.7 Про надання в оренду земельної ділянки 

72.8 Про зміну землекористування на вулиці Карпатська, 176 

73.9 Про землекористування на вулиці Івана Карпенка-Карого, 4 

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

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

76.12 Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 40 

77.13 Про землекористування по вулиці Театральна 

78.14 Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 

79.15 Про землекористування по вулиці Стефаника, 2-а  

80.16 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 121-
б 

81.17 Про землекористування на вулиці Гетьманська, 9 

82.18 Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а 

83.19 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 
311 

84.20 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

85.21 Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

86.22 Про землекористування на вулиці Кринична, 80 

87.23 Про землекористування на вулиці Петра Ніщинського, 34 

88.24 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

89.25 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 47 

90.26 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Шарлая, 62 

91.27 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Військова, 62 

92.28 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 43 

93.29 Про землекористування на вулиці Військова, 14 

94.30 Про розгляд звернення Дутчака А. В. 

95.31 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 



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

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

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

99.35 Про землекористування по вулиці Полковника М. Колодінського, 27 

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

101.37 Про землекористування по вулиці Василя Попадюка 

102.39 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

104.41 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Сербенюк К.М.  

105.42 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Данило Д.Б.  

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

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

108.45 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража 

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

110.47 Про розгляд звернень Щербатюка В.С. 

111.48 Про надання земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 
господарства гр. Півтораку М.В. 

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

113.50 Про надання в оренду земельних ділянок 

114.51 Про землекористування на вулиці Степана Бандери, 44 

115.53 Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)  

116.54 Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування від 30 жовтня 2018 року 

117.55 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 163 

118.56 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки на вулиці Миколи Верещинського, 9 

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

120.59 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Романа Шухевича 

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

122.61 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.09.2018 р. № 2986-
36/2018 

123.62 Про землекористування на вулиці Валова 



124.65 Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

125.66 Про землекористування на вулиці Василя Симоненка 

126.67 Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

127.68 Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  ділянок 
несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу на земельних 
торгах 

128.69 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 17 

129.70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Миколайчука, біля будинку № 28-в 

130.71 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Карпатська, 215 

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

132.73 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Полковника Семена Палія 

133.74 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на площі Ринок 

134.75 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

135.76 Д1. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

136.77 Д2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель 

137.78 Д3. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

138.79 Д4. Про внесення змін у рішення міської ради від 19.07.2018 р. №2848-35/2015 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин для 
оголошення депутатських звернень та запитів 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 
ВИСТУПИЛИ: К. Станко, С. Федчук 
 Зачитали звернення до Кабінету міністрів України та Верховної Ради 
України щодо цін на газ. 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 
 - Л. Бєлявська щодо нічного патрулювання поліції по вул. Антоненка, 
Давидовича, Гетьманська; 
 - Л. Бєлявська щодо встановлення поруччя по вул. А.Шептицького; 
 - Л. Бєлявська щодо повідомлення депутатів про розгляд питань щодо 
адміністративних штрафів; 
 - І. Костюк щодо ремонту міжбудинкових проїздів по вул. Чайковського; 
 - П. Васкул щодо ремонтних робіт дорожнього покриття по вул. Шкільна;  
 - В. Козоріз щодо відновлення автобусної зупинки по вул. Довбуша; 



 - В. Козоріз щодо встановлення дитячої гірки в ДНЗ №5; 
 - В. Козоріз щодо проведення вуличного освітлення по вул. Байди 
Вишневецького; 
 - В. Мельничук щодо підсипки щебенем проїжджої частини по                            
вул. Лотоцького; 
 - В. Мельничук щодо включення у план робіт 2019 року проведення 
освітлення по вул. Сотні Гамалія та бічних провулків;  
 - В. Мельничук щодо облагородження прибудинкових територій по                
вул. В.Чорновола,32 та вул. Т.Шевченка,38 у 2019 році; 
 - В. Мельничук щодо виділення коштів з міського бюджету для 
забезпечення гідного поховання жителів, які не мають постійного місця 
проживання; 
 - В. Мельничук щодо забезпечення належних умов у реанімаційних 
відділеннях Коломийської ЦРЛ; 
 - С. Лосюк щодо проведення ремонту міжбудинкових проїздів по                         
вул. Богуна, 40,36,34 та Стефаника,16; 
 - О. Яцяк щодо проведення ремонтних робіт вуличного освітлення на 
відрізку дороги по вул. Лисенка від філії Прикарпатського університету             
ім. В.Стефаника до перетину з вул. Б.Хмельницького;  
 - Є. Заграновський щодо законності забудов та дотримання будівельних 
норм чинного законодавства забудови  по вул. Грушевського 35 та Чорновола  
30 а. 
 - Є. Заграновський щодо неякісного проведення ремонтних робіт 
дорожнього покриття  по бульварі Лесі Українки; 
 - Т. Базюк щодо демонтування незаконно встановленого гаражу по                     
вул. Сахарова, 13/5; 
 - О. Петрів щодо встановлення дитячого майданчика по вул. Чайковського 
7 А і 7 Б, облаштування міжбудинкових проїздів та паркувальних місць; 
 - О. Петрів щодо облаштування міжбудинкових проїздів по вул.Січових 
Стрільців 12, Чайковського 7 А 7 Б та бульвару Л.Українки 12 і 27. 
 

Порядок денний: 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Президента 
України П. Порошенка, Прем'єр міністра України В. Гройсмана» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, депутат міської ради  
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3163-39/2018 зі змінами додається 

2. СЛУХАЛИ: Про «Звіт міського голови про діяльність виконавчих 
органів міської міської ради у 2018 році» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: В. Мельничук, Є. Заграновський, Л. Бордун, С. Федчук,                       
С. Лосюк 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3164-39/2018 додається 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту міської ради 
ДОПОВІДАЧ: О. Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 3165-39/2018 додається 

4. СЛУХАЛИ: Про зміни у складі постійних комісій міської ради 
ДОПОВІДАЧ: О. Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3166-39/2018 додається 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про організаційний відділ 
міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: О. Пашанюк, начальник організаційного відділу міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3167-39/2018 додається 

6. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 
№2046-26/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2017 
№1599-22/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.08.2016 
№687-11/2016  «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 
№318-6/2016 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї 
на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: О. Остяк, головний спеціаліст відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3168-39/2018 додається 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми співфінансування проведення 
капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 
роки в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: О. Остяк, головний спеціаліст відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради ВИСТУПИЛИ:  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3169-39/2018 додається  

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми удосконалення 
казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки» 
ДОПОВІДАЧ: міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3170-39/2018 додається  

 



9. СЛУХАЛИ: «Про  внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018 
року № 2891-36/2018-36 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.11.2016 №991-14/2016 «Про затвердження міської цільової Програми 
містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста 
Коломиї на 2017 – 2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3171-39/2018 додається 

10. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території із 
внесенням змін у схему Зонування території міста Коломиї по вулиці Патріарха 
Й. Сліпого» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3172-39/2018 додається 

11. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації проекту Детального плану території в садівницькому товаристві 
«Мічурінець» масив Карпатські зорі» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3173-39/2018 додається 

12. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до  міської цільової програми 
«Культура Коломиї»  на   2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради  
від  21.01.2016 р. №152-4/2016» 
ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3174-39/2018 додається 

13. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міської цільової програми «Духовне 
життя» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 
року № 1402-20/2017» 
ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3175-39/2018 зі змінами додається 

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



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3176-39/2018 додається 

15. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди відділу молоді та спорту міської ради 
на списання основних засобів» 
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3177-39/2018 додається 

16. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: міської ради 
ВИСТУПИЛИ: М.Лазарович, головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3178-39/2018 додається 

17. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 
міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: М.Андрусяк, начальник УНАП міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3179-39/2018 додається 

18. СЛУХАЛИ: «Про затвердження програми «Удосконалення структури 
Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї,             
вул. Моцарта,33 на 2019-2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3180-39/2018 додається 

19. СЛУХАЛИ: «Про затвердження програми «Мобілізаційні заходи та 
обороноздатність на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3181-39/2018 додається 

20. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ муніципальної 
інспекції Коломийської міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: І. Ниневський, начальник відділу муніципальної інспекції 
міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3182-39/2018 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 06.09.2018 року № 
2918-36/2018 «Про звільнення комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» 
від сплати збору за місця для  паркування транспортних засобів»» 



ДОПОВІДАЧ: В.Івоняк, директор КП Коломия Паркосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3183-39/2018 додається 

22. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального підприємства 
«Коломияводоканал» у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: І.Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3184-39/2018 додається 

23. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального підприємства 
„Коломиятеплосервіс” у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3185-39/2018 додається 

24. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2017 
р. №1813-24/2017 «Про затвердження Програми «Надання послуги з 
перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки»» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3186-39/2018 додається 

25. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 
р. №1914-25/2017 «Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг 
населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки»» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3187-39/2018 додається 

26. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Комісії щодо звільнення громадян від 
оплати за надання соціальних послуг в новому складі» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3188-39/2018 додається 

27. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми «Компенсація пільгового 
проїзду окремих категорій громадян на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3189-39/2018 додається 



28. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми «Посилення соціального 
захисту населення на 2019-2021 роки»» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3190-39/2018 зі змінами додається 

29. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми соціальної підтримки та 
реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2019-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3191-39/2018 додається 

30. СЛУХАЛИ: «Про комплексну Програму підтримки та розвитку 
діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 
2019-2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3192-39/2018 додається 

31. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Коломийська міська ритуальна служба» у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Р.Джаман, директор КП «Коломийська міська ритуальна 
служба» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3193-39/2018 додається 

32. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Житлоінфоцентр» в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3194-39/2018 додається 

33. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Полігон Екологія» у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: М.Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3195-39/2018 додається 

34. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 16. 11. 
2017 р. №2041-26/2017 «Про затвердження програми «Благоустрій міста 
Коломиї на 2018-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3196-39/2018 зі змінами додається 

35. СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить 
до комунальної власності міста» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3197-39/2018 додається 

36. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від                     
22.11.2016 р. № 992-14/2016 «Про міську Програму «Безбар’єрна Коломия на 
2017-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3198-39/2018 додається 

37. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 
р. №23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони навколишнього 
природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3199-39/2018 додається 

38. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про управління 
комунального господарства Коломийської міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3200-39/2018 додається 

39. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на знесення та списання нежитлової 
будівлі по вул. Франка, 37 б» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято 

40. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, директор КНП КМР ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3201-39/2018 додається 

41. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в регламент роботи Коломийської 
міської ради сьомого демократичного скликання» 
ДОПОВІДАЧ: С.Лосюк, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: О.Романюк, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



42. СЛУХАЛИ: «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і 
послуг за кошти місцевого бюджету» 

ДОПОВІДАЧ: міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, І.Слюзар, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

43. СЛУХАЛИ: «Д.1 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.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

44. СЛУХАЛИ: «Д. 2 Про виключення пункту 103 з додатку №1 рішення 
міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної 
схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території  м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, І.Слюзар, Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 

45. СЛУХАЛИ: «Д. 3 Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та 
розроблення проекту Детального плану території в районі вулиці Олександра 
Русина, 2 А» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3202-39/2018 додається 

46. СЛУХАЛИ: «Д. 4 Про затвердження міської програми "Майбутнє 
України" Коломийської станиці Пласт на 2019 – 2022 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник начальник відділу молоді та спорту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3203-39/2018 додається 

47. СЛУХАЛИ: «Д. 5 Про внесення змін до рішення міської ради від  
22.02.2018 р. № 2438-30/2018 ’’Про внесення змін до програми 
’’Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини 



А4267 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 
роки’’, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2017 р. № 2129-27/2017» 
ДОПОВІДАЧ: С.Кротюк начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3204-39/2018 додається 

48. СЛУХАЛИ: «Д. 6 Про внесення змін до рішення міської ради від 
06.09.2018р. №2898-36/2018 «Про затвердження списку учасників конкурсу на 
право оренди нежитлового приміщення по вул. Франка, 39» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Проскурняк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3205-39/2018 зі змінами додається 

49. СЛУХАЛИ: «7 Про затвердження Програми оптимізації процесів 
оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 
2019-2023 роки» 
ДОПОВІДАЧ: М.Бундзяк, начальник Коломийської ДПІ в Івано-Франківській 
області 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3206-39/2018 додається 

50. СЛУХАЛИ: «. Д. 8 Про затвердження назв нових вулиць, що 
знаходяться в садівницькому товаристві «Мічурінець» масив Карпатські зорі» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3207-39/2018 зі змінами додається 

51. СЛУХАЛИ: «Д. 9 Про  придбання у комунальну власність 
територіальної громади міста Коломиї нежитлового приміщення» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко 
ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, В.Мельничук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

52. СЛУХАЛИ: «Д. 10 Про затвердження Положення про департамент 
соціальної політики Коломийської міської ради в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3208-39/2018 додається 

53. СЛУХАЛИ: «Д. 11 Про затвердження Програми забезпечення 
виконання рішень суду на 2019-2021 роки» 



ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3209-39/2018 додається 

54. СЛУХАЛИ: «Д. 12 Про затвердження Положення про Єдиний центр 
надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3210-39/2018 додається 

55. СЛУХАЛИ: «Д 13 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3211-39/2018 зі змінами додається 

56. СЛУХАЛИ: «Д. 14 Про внесення змін до рішення міської ради від 
18.10.2018 р. № 3064-38/2018 ’’Програми удосконалення роботи служби  
превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та 
підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки’’, яка затверджена 
міською радою 24.12.1015 р. № 74-3/2015» 
ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3212-39/2018 додається 

57. СЛУХАЛИ: «Д 15 Про уточнення бюджету Товмачицької сільської 
ради на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3213-39/2018 додається 

58. СЛУХАЛИ: «Д 16 Про уточнення сільського бюджету села Саджавка 
на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3214-39/2018 додається 

59. СЛУХАЛИ: «Д 17 Про добровільне приєднання Воскресинцівської 
сільської територіальної громади до Коломийської міської територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами виконкому міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3215-39/2018 зі змінами додається 

 



60. СЛУХАЛИ: «Д 18 Про виконання обов’язків старости» 
ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3216-39/2018 додається 

61 СЛУХАЛИ: «Д 19 Про уповноважену посадову особу на вчинення 
нотаріальних дій на території села Воскресинці Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3217-39/2018 додається 

62. СЛУХАЛИ: «Д 20 Про початок реорганізації Воскресинцівської 
сільської ради шляхом приєднання до Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3218-39/2018 додається 

63. Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував повернутися до розгляду порядку денного 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
 
Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував внести до порядку денного додаткове питання «Про 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: «Д 21 Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та  її виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3219-39/2018 додається 

64. Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував повернутися до розгляду питання: «Д 22 Про громадську 

раду села Воскресинці Коломийської міської ради Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
 
СЛУХАЛИ: «Д 22 Про громадську раду села Воскресинці Коломийської 

міської ради Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3220-39/2018 додається 

 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 
 
Головний спеціаліст  
організаційного відділу                                           Я. Липка                
     

 


