
Протокол 

Шостої сесії  Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

(Перше пленарне засідання) 

 

13 квітня 2016  року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні: 33 депутати  міської ради 

 

Відсутні: К.Станко 

 

 Шосту сесію міської ради відкрив міський голова І.Слюзар 

 

 За відкриття 6-ї сесії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                            проти – немає 

                    утримались – немає  

 

 Шоста 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 – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

У кого будуть доповнення чи зміни до порядку денного ? 

 

ВИСТУПИЛИ  
 І.Слюзар, міський голова: 

 Запропонував внести у порядок денний такі питання: 

1) Про зміни у складі постійних комісій; 

2) Про затвердження окремих положень про відділи міської ради; 

3) Про затвердження висновків оцінювача щодо ринкової вартості об’єктів 

приватизації; 

4) Про запровадження державно-приватного партнерства у рамках проекту 

будівництва спортивного комплексу (футбольного і легкоатлетичного 

майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова і 

оголошення конкурсу, створення комісії та затвердження Положення про 

комісію… 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 
 

Р.Крутко, депутат міської ради: 

Запропонував  внести  до порядку денного питання: 

1) Про призупинення робіт в парку по вул. Антона Чехова  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

 І.Ільчишин, депутат міської ради 

 Запропонував внести в порядок денний питання: 

1) Про надання в оренду земельної ділянки готельно-ресторанного комплексу 

«Прикарпаття» по вул.Грушевського,82 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 13 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: пропозиція не прийнята 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

 Хто за порядок денний в цілому ? 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про внесення змін та доповнень до Регламенту міської ради 

2. Про виконання міського бюджету за перший квартал 2016 року 

3. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за перший 

квартал 2016 року 

4. Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

5. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 

6. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Коломиї за 2015 рік та затвердження  програми соціально -  

економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2016 рік і основні 

напрямки на 2017 та 2018 роки 

7. Про програму розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 

роки 



8. Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста 

Коломиї на 2016-2020 роки 

9. Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 

роки 

10. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 10.12.2015 №16-

3/2015 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 

рік” 

11. Про внесення змін до міської цільової програми «Культура Коломиї» на 

2016-20120 роки 

12. Про надання статусу загальноміського свята Дню українського національного  

вбрання «День вишиванки» 

13. Про взяття на баланс частини  трубопроводу теплотраси 

14. Про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку  

Громадянського суспільства у місті Коломиї на 2016-2020 роки 

15. Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої  

Коломийській міській раді 

16. Про внесення змін до Програми щодо посилення соціального захисту населення  

м. Коломиї на 2016-2018 роки  

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 № 18-3/2015 “Про  

надання пільг у 2016 році”  

18. Про затвердження  міської  програми протидії диверсійно-розвідувальній  

діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки 

19. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради  

на баланс Івано-Франківської КЕЧ району 

20. Про внесення змін  до рішення міської ради від 13.10.2015 р. № 2371-58/2015 

21. Про затвердження Положення про порядок використання коштів з Фонду 

міської ради на виконання депутатських повноважень  

22. Про внесення змін у Положення про  конкурс із розроблення логотипу міста 

Коломиї 

23. Про утворення робочої групи з питань підготовки та розроблення проекту  

Статуту територіальної громади міста Коломиї 

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.02.2016 р. № 217-5/2016 

25. Про затвердження порядку та грошової норми витрат на забезпечення 

компенсаційними виплатами на харчування учасників спортивних заходів  

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015 р. №2233-55/2015   

27. Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру 

виборців міської ради у новій редакції 

28. Про внесення змін до Положення про відділ архітектури та містобудування 

міської ради, затверджене рішенням міської ради від 19.02.2015 р. № 2056-

50/2015 

29. Про порядок встановлення вивісок у місті Коломиї 

30. Про зміну назв масивів, що знаходяться в садівницькому товаристві 

«Мічурінець» 

31. Про дозвіл на проведення комерційного конкурсу на укладення договору 

оренди комунального  майна 

32. Про дозвіл на проведення некомерційного конкурсу на укладання договору 



оренди комунального майна 

33. Про внесення змін у рішення сесії міської ради від 10.12.2015 № 38-3/2015 

34. Про створення постійно дійючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами 

35. Про визначення видів суспільно корисних робіт для виконання громадських  

робіт засудженими  

36. Про визначення видів суспільно корисних робіт для виконання 

адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт  

37. Про продовження договору оренди від 30.05.2011р. на нежитлове 

приміщення по вул.Січових Стрільців,23 

38. Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до комунальної 

 власності міста 

39. Про затвердження статуту комунального підприємства «Житлоінфоцентр» у 

новій редакції  

40. Про розірвання договору оренди № 117 від 01.09.2015 на нежитлове 

приміщення по вул.Театральна,17 

41. Про надання згоди на передачу нежитлових приміщень по вулиці Франка,83 

у державну власність 

42. Про продовження договору оренди № 2 від 30.05.2013 р. на нежитлове 

приміщення по пл. Ринок 

43. Про продовження договору оренди № 172 від 01.04.2011р.на нежитлове 

приміщення по пл. Відродження, 19 

44. Про надання згоди на зняття з балансу нежитлової будівлі (гаражів) по вул. 

Шухевича, 78/І (74) 

45. Про внесення змін до  рішення міської ради від 23.02.2005 р. № 1404 

46. Про затвердження статуту комунального підприємства Коломияводоканал» у 

новій редакції 

47. Про надання дозволу КП "Коломияводоканал" на відчуження основних 

засобів 

48. Про передачу комунальної техніки 

49. Про звільнення комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” від сплати 

частини чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 

50. Про зміни  у складі постійних комісій міської ради  

51. Про затвердження окремих положень про відділи міської ради 

52. Про затвердження висновків оцінювача щодо ринкової вартості об’єктів 

приватизації 

53. Про здійснення державно-приватного партнерства з визначення приватного 

партнера щодо об’єкту будівництва спортивного комплексу  (футбольного і 

легкоатлетичного майданчика) та проведення благосутрою міського озера по 

вул. Чехова 

54. Про призупинення робіт  в парку по вул.Антона Чехова  

55. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та 

підготовку лотів для продажу на земельних торгах 

56. Про надання в оренду земельних ділянок 



57. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення на вулиці Січових Стрільців, 39-д 

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Романа Шухевича       

59. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира 

Гнатюка 

60. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо влаштування  спортивних та дитячих майданчиків 

61. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

62. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

63. Про зміну землекористувань 

 64. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 

садівництва 

 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів, звернень 

 ВИСТУПИЛИ: 

 С.Лосюк щодо асфальтування міжбудинкових проїздів по вул.Богуна, 38, 

40,42  та вул.Мазепи,183 

 С.Лосюк щодо надання інформації про заходи, які здійснюються  в місті 

по запобіганню продажу алкогольних напоїв неповнолітнім 

 В.Андрейченко щодо збільшення допомоги учасникам АТО та їх сім’ям 

 В.Андрейченко щодо створення комісії для проведення інвентаризації 

водойм міста   

 П.Васкул щодо встановлення вуличного освітлення біля будинку № 15 по 

вул. Новодворського    

 П.Васкул щодо контролю за будівництвом по бульварі Лесі Українки,6 

 П.Васкул щодо проведення службового розслідування за результатами 

конкурсу по закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою 

 І.Ільчишин щодо ремонту дорожнього покриття  вулиці Романа Шипайла 

 О.Поясик щодо ремонту під’їзної дороги до ЗОШ №2 та ДНЗ №11 

 О.Поясик  щодо  включення  ремонту прибудинкової території,  тротуарів 

та дороги по вул. Лисенка,30 у перелік робіт на 2016 р. 

 О.Поясик щодо ліквідації незаконної стихійної торгівлі біля магазину 

«Колібріс» 

 І.Костюк щодо придбання обладнання для дитячої лікарні 

 П.Кривюк щодо облаштування дорожньої розмітки на вул.Міцкевича 

(поворот на вул.Кузьми) 

 В.Василевський щодо вирівнювання автогрейдером вулиць в масиві 

земельних ділянок наданих учасникам АТО  (в районі вулиці Набережна) 

 Л.Белявська щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища по вул.Атаманюка  

 



 Л.Белявська щодо благоустрою територій приватного підприємства 

«Вишиванка» та біля Вербізького мосту   

 Л.Белявська щодо проведення перевірки незаконної підприємницької 

діяльності пов’язаної з ігровими автоматами   

 Л.Белявської щодо встановлення систем відеоспостереження на 

Вербізькому мості   

 Л.Бордун щодо відновлення покриття спортивного майданчика по вул. 

Костомарова, влаштування футбольного майданчика на базі ЗОШ № 5  

 Т.Боднарук щодо будівництва спортивного залу НВК № 9 

 Т.Боднарук щодо під’єднання НВК № 9 до міської каналізації  

 Т.Боднарук щодо збору відходів з пластикового посуду 

 Р.Крутко щодо проведення ямкового ремонту по вул.Петлюри, 74.   

 Р.Крутко щодо ремонту тротуару по вул. Чехова  біля будинків №11, 13, 

15, 17    

 

 Головуючий: І.Слюзар, міський голова  

 Переходимо до розгляду питань порядку денного 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення  змін та доповнень  до Регламенту міської ради 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №310  -6/2016 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за перший квартал 2016 

року 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №311-6/2016 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду міського 

бюджету за перший квартал 2016 року 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №312-6/2016 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 



                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №313-6/2016 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

                      проти – 4 

                      утримались – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №314-6/2016 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста Коломиї за 2015 рік та затвердження  

програми  соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї 

на 2016 рік і основні напрямки на 2017 та 2018 роки 

ДОПОВІДАЧ: У.Маруса, головний спеціаліст відділу економіки 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №315-6/2016 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про програму розвитку інвестиційної діяльності в місті 

Коломиї на 2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: У.Маруса, головний спеціаліст відділу економіки 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №316-6/2016 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми енергозбереження та 

енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: У.Маруса,  головний спеціаліст  відділу економіки 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №317-6/2016 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку туризму в місті 

Коломиї на 2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: У.Маруса, головний спеціаліст  відділу економіки 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №318-6/2016 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

10.12.2015 №16-3/2015  “Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік” 

ДОПОВІДАЧ : У.Маруса, головний спеціаліст  відділу економіки 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №319-6/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми «Культура 

Коломиї» на 2016-20120 роки 

ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №320-6/2016 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання статусу загальноміського свята Дню 

українського національного вбрання «День вишиванки» 

ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №321-6/2016 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про взяття на баланс частини  трубопроводу теплотраси 

ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №322-6/2016 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства  у місті Коломиї на 2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: Н.Сандецька, начальник відділу інформаційної політики 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №323-6/2016 додається 

 



15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку  розгляду електронної петиції, 

адресованої Коломийській міській раді 

ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами  виконкому 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – 4 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №324-6/2016 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми щодо посилення 

соціального захисту населення м. Коломиї на 2016-2018 роки 

ДОПОВІДАЧ: Г.Гурак, начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №325-6/2016 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 № 

18-3/2015 “Про надання пільг у 2016  році”  

ДОПОВІДАЧ: Г.Гурак, начальник управління  праці  та соціального захисту 

населення 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №326-6/2016 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської  програми протидії диверсійно-

розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 

2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу НС, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №327-6/2016 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей з балансу 

Коломийської міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району 

ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу НС, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №328-6/2016 додається 

 



20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2015 р. 

№ 2371-58/2015 

ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу НС, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №329-6/2016 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення  про порядок використання 

коштів з  Фонду міської  ради  на виконання депутатських повноважень  

ДОПОВІДАЧ: О.Полюк, начальник організаційного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №330-6/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Положення про  конкурс із розроблення 

логотипу міста  Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: О.Полюк, начальник організаційного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №331-6/2016 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про утворення робочої групи з питань підготовки та 

розроблення проекту Статуту  територіальної громади міста Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: О.Полюк, начальник організаційного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №332-6/2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.02.2016 р. 

№ 217-5/2016 

ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №333-6/2016 додається 

 



25. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку та  грошової норми витрат на 

забезпечення компенсаційними виплатами на харчування учасників 

спортивних заходів  

ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник  відділу у справах молоді  та  спорту  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №334-6/2016 додається 

 

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

№2233-55/2015   
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник  відділу у справах молоді  та  спорту  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №335-6/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ ведення 

Державного  реєстру виборців міської ради  у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: П.Данилейчук , начальник  відділу ведення Державного реєстру 

виборців 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №336-6/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про відділ архітектури та 

містобудування міської ради, затверджене рішенням міської ради від 

19.02.2015 р. № 2056-50/2015 

ДОПОВІДАЧ: А.Колісник, в.о. начальника відділу архітектури та  

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  337  -6/2016 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про порядок встановлення    вивісок   у   місті   Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: А.Колісник, в.о. начальника відділу архітектури та  

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

                      проти – 3 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №338-6/2016 додається 

 



30. СЛУХАЛИ: Про зміну назв масивів, що знаходяться в садівницькому 

товаристві «Мічурінець» 

ДОПОВІДАЧ: А.Колісник, в.о. начальника відділу архітектури та  

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №339-6/2016 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на проведення комерційного конкурсу на 

укладення договору оренди комунального  майна 

ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КЗ «Коломийський міський центр 

ПМСД»                                                                                 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №340-6/2016 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на проведення некомерційного конкурсу на 

укладання договору оренди комунального майна 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник     начальника –головний інженер 

ВУКМ        

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – немає 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №341-6/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії міської ради від 

10.12.2015 № 38-3/2015 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника –головний інженер ВУКМ  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №342-6/2016 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про створення постійно дійючої комісії з питань 

поводження з безхазяйними відходами  

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника–головний інженер ВУКМ  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – 1 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №343-6/2016 додається 

 



35. СЛУХАЛИ: Про визначення видів суспільно корисних робіт для 

виконання громадських  робіт засудженими  

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника –головний інженер ВУКМ  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №344-6/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про визначення видів суспільно корисних робіт для 

виконання адміністративного стягнення у вигляді  громадських робіт  

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника –головний інженер ВУКМ        

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №345-6/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 30.05.2011 р. на 

нежитлове приміщення по вул.Січових Стрільців, 23 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник  начальника –головний інженер ВУКМ        

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №346-6/2016 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить 

до комунальної власності міста 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника –головний інженер ВУКМ        

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №347-6/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Житлоінфоцентр» у новій редакції     

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №348-6/2016 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди № 117 від 01.09.2015 на 

нежитлове приміщення по вул.Театральна,17         



ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №349-6/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу нежитлових приміщень по 

вулиці Франка,83 у державну власність 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – 1 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №350-6/2016 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 2 від 30.05.2013 р. на 

нежитлове приміщення по пл. Ринок 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №351-6/2016 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 172 від 01.04.2011р.на 

нежитлове приміщення по пл. Відродження, 19 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №352-6/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на зняття з балансу нежитлової будівлі 

(гаражів) по вул. Шухевича, 78/І (74) 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №353-6/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  рішення міської ради від 23.02.2005 р. 

№ 1404 

ДОПОВІДАЧ: А.Риндич, директор КП «Коломийський центральний 

продовольчий ринок» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 



                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №354-6/2016 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

Коломияводоканал» у новій редакції  

ДОПОВІДАЧ: І.Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №355-6/2016 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП "Коломияводоканал" на 

відчуження основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: І.Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 1 

                      утримались –2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №356-6/2016 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про передачу комунальної техніки 

ДОПОВІДАЧ: І.Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №357-6/2016 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” від сплати частини чистого прибутку (доходу) до 

міського бюджету  

ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – 1 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №358-6/2016 додається 

 

50. СЛУХАЛИ:: Про зміни  у складі постійних комісій  

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №359-6/2016 додається 

 



51. СЛУХАЛИ: Про затвердження окремих положень про відділи міської 

ради 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №360-6/2016 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків оцінювача щодо ринкової 

вартості об’єктів приватизації 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти – 1 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ рішення міської ради №361-6/2016 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про здійснення державно-приватного партнерства з 

визначення приватного партнера щодо об’єкту будівництва спортивного 

комплексу  (футбольного і легкоатлетичного майданчика) та проведення 

благосутрою міського озера по вул. Чехова 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №362-6/2016 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про призупинення робіт в парку по вул.Антона Чехова  

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – 4 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №363-6/2016 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельних 

ділянок т 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №364-6/2016 додається 

 

 



56. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 34 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №365-6/2016 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на вулиці Січових Стрільців, 39-д 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №366-6/2016 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Романа Шухевича       

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №367-6/2016 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

вулиці Володимира Гнатюка 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 1 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №368-6/2016 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо влаштування спортивних та 

дитячих майданчиків 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №369-6/2016 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №370-6/2016 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №371-6/2016 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земеленьних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №372-6/2016 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних  відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №373-6/2016 додається 

 

 

 

Міський голова            І.Слюзар 
 

 

 

Протокол вів 

 

Головний спеціаліст       В.Оліградський 

організаційного відділу     

 

 

 
 


