
Протокол 
Сорокової сесії (І пленарного засідання)                                                                                         

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

26.12.2018 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 29 депутатів міської ради 

Відсутні: Л. Жупанський, О. Петрів, К. Станко, В. Приймак, О. Яцяк, М. 
Михайлюк 
 

За відкриття 40-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: відкрити 40 сесію міської ради 

Сорокова 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 – 27                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного загальне питання №22:  

 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» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 
ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного 
 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного земельні питання № 4 та №20: 

4. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Полковника Різуна-Грегіта  
  



20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Кирила Трильовського 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного 10 загальних питань: 

1. Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської області  в новій редакції 
2. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 13.12.2018 №3234-
39/2018 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 
рік” 
3. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс Коломийського управління Державної казначейської служби 
України в Івано-Франківській області 
4. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс Коломийського управління Головного управління ДФС в Івано-
 Франківській області 
5. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс управління освіти Коломийської міської ради 
6. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс військової частини А4267 в м. Коломия 
7. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс Івано-Франківської КЕЧ району 
8. Про уточнення бюджету Шепарівцівської сільської ради на 2018рік 
9. Про уточнення бюджету Товмачицької сільської ради на 2018 рік 
10. Про уточнення бюджету Іванівецької сільської ради на 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26             

 ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного.  
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного 2 земельні питання: 

1. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою. 
2. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 13.12.2018 р. № 
3264-39/2018. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26            
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
 
 



Головуючий: міський голова І. Слюзар 
За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28                  
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 

Порядок денний 

1. Про звернення Коломийської міської ради до Президента  України, Прем'єр-міністра  
України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг щодо обґрунтованої ціни на електроенергію 

2 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 
3. Про план роботи міської ради на перше півріччя 2019 року 

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

5. Про затвердження Положення про   архівний відділ міської ради в новій редакції 

6. Про затвердження Положення про управління культури Коломийської міської ради 

7. Про передачу книг «Коломия. ЗУНР/ЗО УНР» авторам 

8. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю 
по зору на 2019-2020 роки 

9. Про надання згоди на отримання кредиту 

10. Про надання згоди КП "Коломияводоканал" на списання основних засобів 

11. Про продовження договору оренди від 01.02.2016р. № 20 на нежитлове приміщення по 
вул. Театральна,17 

12. Про продовження договору оренди від 18.12.2015р. № 444 на нежитлове приміщення по 
вул. С.Стрільців,39 

13. Про продовження договору оренди від 01.12.2017р. № 439 на нежитлове приміщення по 
вул. С.Петлюри,45 

14. Про зарахування нежитлових приміщень по вул. Міцкевича,2 та по вул.Чорновола,28А 
на баланс управління комунального господарства 

15. Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитках вул. Кривоноса,55, вул. 
С.Бандери,15 

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

17. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству Коломийської міської 
ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
списання основних засобів 

18. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

19. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

20. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству Коломийської міської 
ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
укладання договору позички транспортного засобу 

21. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого 
бюджету (рішення не прийнято) 

22. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації проекту Детального 
плану території ур. Левади с. Воскресинці 

23. Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану 
міста Коломия Івано-Франківської області» 

24. Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування 
території міста Коломиї по вулиці Андрія Чайковського, 14, 16, 22А 

25. Про затвердження Детального плану території по вулиці Спортивна села Саджавка 



26. Про втрату чинності рішень міської ради 

27. Про встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та загальної 
середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти 
міста та приєднаних сільських територіальних громад 

28. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

29. Про затвердження штатної чисельності комунального некомерційного підприємства 
Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» 

30. Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради у новій 
редакції 

31. Про придбання в комунальну власність територіальної громади міста Коломия 
нежитлового приміщення 

32. Д.1 Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області  в новій редакції 

33. Д.2 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 13.12.2018 №3234-39/2018 
“Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” 

34. Д.3 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс Коломийського управління Державної казначейської служби України в Івано-
Франківській області 

35. Д.4 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс Коломийського управління Головного управління ДФС в Івано- Франківській 
області 

36. Д.5 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс управління освіти Коломийської міської ради 

37. Д.6 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс військової частини А4267 в м. Коломия 

38. Д.7 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс Івано-Франківської КЕЧ району 

39. Д.8 Про уточнення бюджету Шепарівцівської сільської ради на 2018рік 

40. Д.9 Про уточнення бюджету Товмачицької сільської ради на 2018 рік 

41. Д.10 Про уточнення бюджету Іванівецької сільської ради на 2018 рік 

42. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 150 

43. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая, 32 

44. Про зміну землекористувань 

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

46. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

47. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 131/2 

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

49. Про надання земельної ділянки для  будівництва  індивідуальних гаражів по вулиці 
Антона Чехова, 9/1 

50. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 43 

51. Про надання дозволу на внесення змін до договору оренди землі 

52. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, б/н 

53. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на розі вулиці Юрія Федьковича та 
вулиці Тараса Шевченка (рішення не прийнято) 

54. Про землекористування на вулиці Степана Бандери 

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Шарлая (рішення не прийнято) 



56. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (рішення не прийнято) 

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Франка (рішення не прийнято) 

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 

59. Про землекористування по вулиці Адама Міцкевича (рішення не прийнято) 

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки на вулиці Володимира Гнатюка (рішення не прийнято) 

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Шепарівська, 16 (рішення не прийнято) 

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки (рішення не прийнято) 

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства (рішення не прийнято) 

64. Про встановлення (зміну) меж міста Коломия 

65. Про надання в оренду земельних ділянок 

66. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая (рішення не прийнято) 

67. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення  на  проспекті Михайла Грушевського, 95-б 

68. Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування від 06.12.2018 року 

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

70. Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Сильвестра Яричевського, 9 

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Дмитра Вітовського 

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

74. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Дутчаку А.І. 

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
індивідуального садівництва 

76. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Цітульському С.М.  

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

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

79. Про надання земельної  ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Кузьмину Ю.В. 

80. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Джигринюк М.Я.  

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

82. Про надання земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 
господарства  гр. Еспіг  Н.О. 

83. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Дудяк І.В.  



84. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Голіней Г.Я.  

85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в с. Саджавка 

86. Про надання земельних ділянок у власність  для ведення особистого селянського 
господарства 

87. Про надання земельних ділянок у власність  для ведення особистого селянського 
господарства     

88. Про надання земельних ділянок у власність  для ведення особистого селянського 
господарства гр. Федоришин Г.Я.          

89. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства          

90. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в с. Саджавка по вул. Зелена 

91. Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 

92. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

93. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 19 

94. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

95. Про землекористування на вулиці Івана Карпенка-Карого, 4 

96. Про надання земельної ділянки у власність на вулиці Кирила Трильовського, 14-к 

97. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на вулиці 
Кирила Трильовського, 14-л 

98. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Українська, 48а/1       

99. Про землекористування по вулиці Петра Ніщинського, 1-в 

100. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Йосипа Гірняка, 3 

101. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

102. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 163 

103. Про землекористування на вулиці Василя Симоненка 

104. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

105. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки 

106. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

107. Про землекористування  в с. Саджавка 
108. Д.1 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою 
109. Д.2 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 13.12.2018 р. № 3264-

39/2018 
 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин  
для оголошень та інформацій, запитів 

ВИСТУПИЛИ: Є. Заграновський з проханням надади слово Б. Юращуку 
        ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: надати слово Б. Юращуку 



ВИСТУПИЛИ: Б. Юращук  
    Зачитав резолюцію від 14 грудня 2018 року щодо тарифів на природний газ 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

- П. Кривюк  щодо вуличного освітлення по вул. Онищука; 
- П. Кривюк  щодо надання інформації про закриття державної зубної  

поліклініки у 2019 році; 
- Т. Боднарук щодо термінів проведення дощової каналізації по вул. 

Стефаника та надання відповіді чому на даній вулиці у 2018 році не проводили 
жодних робіт; 

- Р. Крутко щодо очищення доріг від снігу та льоду перед пішохідними 
переходами біля усіх навчальних закладів; 

- Р. Крутко щодо встановлення вуличних знаків по вул. Чорновола та 
набережної 

- В. Андрейченка  щодо включення в план робіт на 2019 рік облаштування 
пішохідного переходу на бл. Лесі Українки від музею до заїзду ДНЗ №9 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Переходимо  до розгляду питань порядку денного. 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Президента  
України, Прем'єр-міністра України, Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 
обґрунтованої ціни на електроенергію» 
ДОПОВІДАЧ: В. Андрейченко, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3315-40/2018 додається 

2. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3316-40/2018 додається 
 

3.СЛУХАЛИ: «Про план роботи міської ради на перше півріччя 2019 року» 
ДОПОВІДАЧ:  О. Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3317-40/2018 додається 
 

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



ДОПОВІДАЧ:  С. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3318-40/2018 додається 

 
5.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про   архівний відділ міської 

ради в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Чорнецька, головний спеціаліст архівного відділу міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  3319-40/2018 додається 
 

6.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про управління культури 
Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3320-40/2018 додається 
 

7.СЛУХАЛИ: «Про передачу книг «Коломия. ЗУНР/ЗО УНР» авторам» 
ДОПОВІДАЧ: : У. Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3321-40/2018 додається 
 

8.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми соціальної підтримки та 
реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2019-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціального політики 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3322-40/2018 додається 
 

9.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на отримання кредиту» 
ДОПОВІДАЧ: І. Перегінчук, директор КП "Коломияводоканал" 
ВИСТУПИЛИ: С. Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3323-40/2018 додається 
 

10.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди КП "Коломияводоканал" на списання 
основних засобів» 
ДОПОВІДАЧ: І. Перегінчук, директор КП "Коломияводоканал"  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3324-40/2018 додається 
 

11.СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.02.2016р. № 20 
на нежитлове приміщення по вул. Театральна,17» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства  
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С. Проскурняк 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3325-40/2018 зі змінами додається 
 

12.СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 18.12.2015р. № 444 
на нежитлове приміщення по вул. С.Стрільців,39» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства  
міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3326-40/2018 додається 
 

13.СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.12.2017р. № 439 
на нежитлове приміщення по вул. С.Петлюри,45» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства  
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3327-40/2018 зі змінами додається 
 

14.СЛУХАЛИ: «Про зарахування нежитлових приміщень по вул. 
Міцкевича,2 та по вул.Чорновола,28А на баланс управління комунального 
господарства» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства  
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3328-40/2018 додається 
 

15.СЛУХАЛИ: «Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитках 
вул. Кривоноса,55, вул. С.Бандери,15» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства  
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3329-40/2018 додається 
 

16.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про службу у справах дітей 
Коломийської міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: І. Івахнюк, начальник служби у справах дітей міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3330-40/2018 додається 
 

17.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на списання основних засобів»  
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3331-40/2018 додається 
 
 



18.СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3332-40/2018 додається 
 

19.СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, І. Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3333-40/2018 зі змінами додається 
 

20.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на укладання договору позички 
транспортного засобу» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3334-40/2018 додається 
 

21.СЛУХАЛИ: «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і 
послуг за кошти місцевого бюджету» 
ДОПОВІДАЧ: С. Лосюк, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, О.Романюк, І. Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

22.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації проекту Детального плану території ур. Левади с. Воскресинці» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3335-40/2018 додається 
 

23.СЛУХАЛИ: «Про затвердження містобудівної документації «Внесення 
змін до генерального плану міста Коломия Івано-Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ:  А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак, П.Кривюк, В.Андрейченко, Г.Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3336-40/2018 додається 
 

24.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території із 
внесенням змін у схему Зонування території міста Коломиї по вулиці Андрія 
Чайковського, 14, 16, 22А» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3337-40/2018 додається 
 

25.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території по вулиці 
Спортивна села Саджавка» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3338-40/2018 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: «Про втрату чинності рішень міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства  
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С. Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3339-40/2018 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: «Про встановлення вартості харчування учнів в закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей 
у закладах дошкільної освіти міста та приєднаних сільських територіальних 
громад» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3340-40/2018 додається 
 

28. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3341-40/2018 зі змінами додається 
 

29. СЛУХАЛИ: «Про затвердження штатної чисельності комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3342-40/2018 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про управління освіти 
Коломийської міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк, В.Мельничук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3343-40/2018 додається 
 



31. СЛУХАЛИ: «Про придбання в комунальну власність територіальної 
громади міста Коломия нежитлового приміщення» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства  
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3344-40/2018 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: «Д.1 Про затвердження статуту комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області  в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Михайлова, директор комунальної установи “Інклюзивно-
ресурсний центр” 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3345-40/2018 додається 
 

33.СЛУХАЛИ: «Д.2 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
13.12.2018 №3234-39/2018 “Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 рік»  
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3346-40/2018 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: «Д.3 Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс Коломийського управління Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області»  
ДОПОВІДАЧ: М.Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3347-40/2018 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: «Д.4 Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс Коломийського управління Головного 
управління ДФС в Івано- Франківській області»  
ДОПОВІДАЧ: М.Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3348-40/2018 додається 
 

36. СЛУХАЛИ: «Д.5 Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс управління освіти Коломийської міської 
ради»  
ДОПОВІДАЧ: М.Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3349-40/2018 додається 
 

37. СЛУХАЛИ: «Д.6 Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс військової частини А4267 в м. Коломия»  
ДОПОВІДАЧ: М.Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3350-40/2018 додається 
 

38. СЛУХАЛИ: «Д.7 Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району»  
ДОПОВІДАЧ: М.Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3351-40/2018 додається 
 

39. СЛУХАЛИ: «Д.8 Про уточнення бюджету Шепарівцівської сільської 
ради на 2018рік» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3352-40/2018 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: «Д.9 Про уточнення бюджету Товмачицької сільської ради 
на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3353-40/2018 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: «Д.10 Про уточнення бюджету Іванівецької сільської ради 
на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3354-40/2018 додається 
 
 

Розгляд земельних питань 
 

42. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Франка, 150» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3355-40/2018 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Шарлая, 32» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3356-40/2018 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3357-40/2018 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3358-40/2018 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3359-40/2018 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Франка, 131/2» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3360-40/2018 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/1» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

49. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів по вулиці Антона Чехова, 9/1» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3361-40/2018 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 
43» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3362-40/2018 додається 
 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на внесення змін до договору 
оренди землі» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3363-40/2018 додається 
 

52. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
вулиці Юрія Федьковича, б/н» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3364-40/2018 додається 
 

53. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
розі вулиці Юрія Федьковича та вулиці Тараса Шевченка» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

54. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Степана Бандери» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3365-40/2018 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

56. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

57. 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 - 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

58. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3366-40/2018 додається 
 

59. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Адама Міцкевича» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  



ГОЛОСУВАЛИ: за -1  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

60. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки на вулиці Володимира 
Гнатюка» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -10  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

61. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Шепарівська, 16» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
62. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар запропонував надати слово пану Комуніцькому 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: надати слово пану Комуніцькому 
ВИСТУПИЛИ: п.Комуніцький  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

63. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

64. СЛУХАЛИ: «Про встановлення (зміну) меж міста Коломия»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин, 
запропонував внести зміни в назву рішення 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3367-40/2018 зі змінами додається 
 

65. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3368-40/2018 додається 
 

66. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана 
Шарлая» 



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

67. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення  на  проспекті Михайла Грушевського, 
95-б» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: міської ради  №3369-40/2018 додається 
 

68. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
06.12.2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3370-40/2018 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко запропонував голосувати за дане питання по 
пунктах, С.Федчук запропонував зробити перерву 
Голосування не проводилось 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував надати слово п. Левицькій.  

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Повідомив, що 1 пленарне засідання 40 сесії завершено 

 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст І категорії  
організаційного відділу                                           С. Бежук
                                


