
Протокол 
П’ятдесят п’ятої сесії  

(1 пленарне засідання) 
Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

21.11.2019 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 30 депутатів міської ради 
Відсутні: Любомир Жупанський, Ігор Ільчишин, Володимир Мельничук, 
Мирослав Михайлюк, Ольга Петрів 
 
П’ятдесят п’яту сесію міської ради відкрив міський голова Ігор Слюзар 
 
За відкриття 55-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: відкрити 55 сесію міської ради 
Засідання 55 сесії міської ради вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Любомир Бордун щодо реорганізації 
управління освіти міської ради у сервісний центр закладів освіти міської ради. 
Сергій Лосюк запропонував зняти з розгляду даний проект рішення на 
доопрацювання. 
 
Петро Кривюк – депутат міської ради, привітав присутніх з Днем Гідності та 
Свободи та запропонував вшанувати хвилиною мовчання Героїв Небесної 
Сотні 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
 
За прийняття порядку денного за основу (без питання №22): 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 29  
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу (без питання №22)                          
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного 3 земельні питання:  

№8 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва»; 
№16 «Про землекористування на Січових Стрільців»; 
№39 «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 21.12.2017 р. 
№ 2217-28/2017» 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 23 загальні питання: 
1. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів; 
2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї»; 
3. Про надання дозволу на внесення змін в план зонування м. Коломиї 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади; 
4. Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у 
новій редакції; 

5. Про  затвердження  Програми «Розвитку футболу в м. Коломиї  на 
2020-2025 роки»; 

6. Про внесення змін до міської  програми забезпечення пожежної 
безпеки у м. Коломиї на період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської 
ради 13.10.2015 р. № 2370-58/2015; 

7.  Про передачу  матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської 
ради на баланс військової частини А4267 в м. Коломиї; 

8. Про затвердження Типового договору оренди комунального майна 
Коломийської міської ради; 

9. Про уповноваження відділу з питань майна комунальної власності 
здійснювати приватизацію житлового фонду; 

10. Про поділ майна, що є у спільній частковій власності; 
11. Про уповноваження міського голови видавати довіреності на 

реєстрацію речових прав територіальної громади; 
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018р. №2357-

29/2018 «Про затвердження Положення про порядок надання послуги з 
перевезення людей «соціальне таксі» в новій редакції»; 

13. Про встановлення форм для розрахунку тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання для суб’єктів господарювання, 
що здійснюють виробництво теплової енергії на установках із використанням 
альтернативних джерел енергії; 

14. Про надання згоди Коломийській центральній районній аптеці №31 на 
списання основних засобів; 

15. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік; 
16. Про затвердження Положення про відділ економіки міської ради; 
17. Про затвердження Положення про відділ інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради; 
18. Про затвердження програми «Комунальне майно» на 2020-2024 роки; 
19. Про затвердження проектів-переможців Громадського бюджету на 

2020 рік; 
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2019 р. №3533-

42/2019 «Про  соціально - економічний та культурний розвиток міста Коломиї 



за 2018 рік та затвердження  програми соціально - економічного та культурного 
розвитку міста Коломиї на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 2021 роки»; 

21. Про співфінансування інвестиційних проєктів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 
2020 році; 

22. Про співфінансування інвестиційних проєктів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку в 
2020 році; 

23. Про співфінансування інвестиційних проєктів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку в 
2020 році. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 6 земельних питань: 

1. Про землекористування на вулиці Антона Чехова; 
2. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці  

Григорія Тютюнника, 14; 
3. Про внесення змін до складу комісії з конкурсного відбору виконавців 

земельних торгів; 
4. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради; 
5. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва; 
6. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 
право власності на землю гр. Мокринчуку П.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Геннадій Романюк – депутат міської ради, запропонував внести у порядок 
денний питання «Про звернення Коломийської міської ради до Президента 
України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Олексія 
Гончарука, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
Сергій Лосюк – депутат міської ради, запропонував внести у порядок денний 
питання «Про обговорення депутатського запиту Сергія Лосюка щодо 
вирішення проблеми з вивозом сміття в місті Коломиї» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 



ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за –  26              
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
1. 1Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, Голови Верховної 
Ради України Дмитра Разумкова, Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення 

2.  Про затвердження Маркетингової стратегії Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 – 2024 роки 

3.  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» (не прийнято) 

4.  Про внесення змін у додаток 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» (не прийнято) 

5.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Копана (в межах земельної ділянки Берило В.М.) села Іванівці Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 

6.  Про затвердження Положення про відділ архітектури та містобудування міської 
ради 

7.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 
план території (в межах земельної ділянки Козловського Т.В.) села Шепарівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

8.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 
план території (в межах земельної ділянки Чернявського В.В.) села Товмачик 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

9.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Центральна (в межах земельної ділянки Христан Ю.В.) 
села Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

10. Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 
громадян на 2020 рік» 

11. Про затвердження Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо 
переміщених осіб на 2020-2024 роки 

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

13. Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-
2022 роки» 

14. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік 

15. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

16. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 
Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» в новій редакції 

17. Про продовження договору оренди від 01.12.2016р. № 118 на нежитлові 



приміщення по бул. Лесі Українки, 47 

18. Про продовження договору оренди від 31.05.2019р. № 101 на нежитлове 
приміщення по вул. Переяславська, 2 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2019р. № 4084-54/2019 «Про 
передачу на баланс Коломийської міської ради матеріальних цінностей та 
заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності» 

20. Про надання згоди на списання основних засобів 

21. Про надання дозволу на списання нежитлової будівлі (сараїв) по вул. 
Довбуша,19б (не прийнято) 

22. Про встановлення форм для розрахунку тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання КП “Коломиятеплосервіс” 

23. Д.1. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 
виконавчих органів 

24. Д.2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 
25. Д.3. Про надання дозволу на внесення змін в план зонування м. Коломиї 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
26. Д.4. Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій 
редакції 

27. Д.5. Про  затвердження  Програми «Розвитку футболу в м. Коломиї  на 2020-2025 
роки» 

28. Д.6. Про внесення змін до міської  програми забезпечення пожежної безпеки у м. 
Коломиї на період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 
13.10.2015 р. № 2370-58/2015 

29. Д.7. Про передачу  матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс військової частини А4267 в м. Коломиї 

30. Д.8. Про затвердження Типового договору оренди комунального майна 
Коломийської міської ради 

31. Д.9. Про уповноваження відділу з питань майна комунальної власності 
здійснювати приватизацію житлового фонду 

32. Д.10. Про поділ майна, що є у спільній частковій власності 

33. Д.11. Про уповноваження міського голови видавати довіреності на реєстрацію 
речових прав територіальної громади 

34. Д.12. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018р. №2357-29/2018 
«Про затвердження Положення про порядок надання послуги з перевезення 
людей «соціальне таксі» в новій редакції» 

35. Д.13. Про встановлення форм для розрахунку тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання для суб’єктів господарювання, що 
здійснюють виробництво теплової енергії на установках із використанням 
альтернативних джерел енергії 

36. Д.14. Про надання згоди Коломийській центральній районній аптеці №31 на 
списання основних засобів 

37. Д.15. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

38. Д.16. Про затвердження Положення про відділ економіки міської ради 
39. Д.17. Про затвердження Положення про відділ інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 
40. Д.18. Про затвердження програми «Комунальне майно» на 2020-2024 роки 

41. Д.19. Про затвердження проектів-переможців Громадського бюджету на 2020 рік; 

42. Д.20. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2019 р. №3533-42/2019 
«Про  соціально - економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2018 рік 



та затвердження  програми соціально - економічного та культурного розвитку 
міста Коломиї на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 2021 роки»; 

43. Д.21. Про співфінансування  інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2020 році; 

44. Д.22. Про співфінансування  інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку в 2020 році; 

45. Д.23. Про співфінансування  інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку в 2020 році 

46. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  ділянок 
несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах 

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

48. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

49. Про надання в оренду земельних ділянок 
50. Про зміну землекористування в селі Товмачик 

51. Про зміну землекористування в селі Товмачик 
52. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

53. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки в селі Іванівці 

54. Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

55. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Товмачик 

56. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Іванівці 

57. Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  індивідуальних гаражів (не 
прийнято) 

58. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на площі 
Відродження (не прийнято) 

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Володимира Навроцького (не прийнято) 

60. Про землекористування на вулиці Карпатська 

61. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 

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

63. Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 
(не прийнято) 

64. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/ 

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

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Млинська, 56-а/2 

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

68. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Михайла Драгоманова, 3-Б 

69. Про надання в оренду земельної ділянки на площі Ринок, 1/5 

70. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок 

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

72. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування 

73. Про зміну землекористувань 

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

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не прийнято) 

76. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

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

78. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 19.09.2019 р. № 
4006-51/2019 

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Миколи Верещинського, 24 

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

81. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних  ділянок (не прийнято) 

82. Д.1. Про землекористування на вулиці Антона Чехова 

83. Д.2. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці  Григорія 
Тютюнника, 14 

84. Д.3. Про внесення змін до складу комісії з конкурсного відбору виконавців 
земельних торгів 

85. Д.4. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради (не прийнято) 

86. Д.5. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

87. Д.6. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 
право власності на землю гр. Мокринчуку П. О. 

88. Про обговорення депутатського запиту Сергія Лосюка  щодо вирішення 
проблеми з вивозом сміття в місті Коломиї 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 
хвилин для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 
ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- Леся Белявська щодо встановлення тротуару по вул. Костомарова; 
- Леся Белявська щодо реконструкції вул. Андрея Шептицького; 
- Леся Белявська щодо демонтажу тимчасової споруди на перехресті вул. 

Чорновола – Куліша біля ТЦ «Континент»; 
- Василь Козоріз щодо спорудження каналізації по вул. Довбуша; 
- Василь Козоріз щодо встановлення дитячого майданчика по вул. Січових 

Стрільців, 29-29в; 



- Петро Кривюк щодо вказівника по вул. Театральна, біля площі Вічевий 
Майдан; 

- Петро Васкул щодо ремонту дорожнього покриття вул. Шопена та вул. 
Ковцуняка; 

- Петро Васкул щодо освітлення вул. Шкільна; 
- Євген Заграновський щодо надання інформації про ремонт дорожнього 

покриття вул. С. Петлюри – Б. Хмельницького та вул. І. Мазепи – В. Симоненка; 
- Мирослав Прусак щодо фінансування каналізаційного колектора (усний 

запит) 
 

ВИСТУПИВ: Богдан Федорук – заступник міського голови – щодо закупівель 
щебневої суміші 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував розглянути у порядку денному першим питання «Про звернення 
Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 
Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, Голови Верховної Ради України 
Дмитра Разумкова, Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення» 

 
Порядок денний 

 
1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Олексія 
Гончарука, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення 
ДОПОВІДАЧ: Геннадій Романюк, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4143-55/2019 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Маркетингової стратегії Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2024 роки 
ДОПОВІДАЧ: Олена Остяк, заступник начальника відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4144-55/2019  додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 
розміщення та архітектурних  типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території  м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Іван Гуменюк, Мирослав Прусак 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 6     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додаток 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: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Копана (в межах земельної ділянки Берило В.М.) села 
Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4145-55/2019   додається 

 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ архітектури та 

містобудування міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4146-55/2019  додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території (в межах земельної ділянки 
Козловського Т.В.) села Шепарівці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4147-55/2019  додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території (в межах земельної ділянки 
Чернявського В.В.) села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 29     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4148-55/2019   додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Центральна (в межах земельної 
ділянки Христан Ю.В.) села Іванівці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4149-55/2019   додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Компенсація пільгового 
проїзду окремих категорій громадян на 2020 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Надія Стеф’юк, заступник директора департаменту соціальної 
політики міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Леся Белявська, Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4150-55/2019 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціального захисту та 
підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки 
ДОПОВІДАЧ: Надія Стеф’юк, заступник директора департаменту соціальної 
політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4151-55/2019 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Комісії щодо звільнення громадян від 
оплати за надання соціальних послуг в новому складі 
ДОПОВІДАЧ: Надія Стеф’юк, заступник директора департаменту соціальної 
політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4152-55/2019 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг 
населенню на 2020-2022 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Надія Стеф’юк, заступник директора департаменту соціальної 
політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4153-55/2019 додається 

 



14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, головний лікар КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4154-55/2019 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, головний лікар КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4155-55/2019 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, головний лікар КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4156-55/2019 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.12.2016р. № 118 
на нежитлові приміщення по бул. Лесі Українки, 47 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4157-55/2019 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 31.05.2019р. № 101 
на нежитлове приміщення по вул. Переяславська, 2 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Петро Кривюк, Євген Заграновський, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4158-55/2019 зі змінами додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
24.10.2019р. № 4084-54/2019 «Про передачу на баланс Коломийської міської 
ради матеріальних цінностей та заборгованостей з орендної плати майна 
комунальної власності» 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4159-55/2019 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4160-55/2019 додається 

 
21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання нежитлової будівлі 

(сараїв) по вул. Довбуша, 19б 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський, Любов Сончак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

22. СЛУХАЛИ: Про встановлення форм для розрахунку тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання КП 
“Коломиятеплосервіс” 
ДОПОВІДАЧ: Юрій Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Ігор Слюзар, Богдан Федорук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4161-55/2019 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4162-55/2019 додається 

 
24. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Олег Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4163-55/2019 додається 
 
 25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін в план зонування 
м. Коломиї Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4164-55/2019 додається 
 
 26. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 
міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Микола Андрусяк, начальник УНАП міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4165-55/2019 додається 



 27. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Програми «Розвитку футболу в м. 
Коломиї  на 2020-2025 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник відділу молоді та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4166-55/2019 додається 
 
 28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської  програми забезпечення 
пожежної безпеки у м. Коломиї на період 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням міської ради 13.10.2015 р. № 2370-58/2015 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4167-55/2019 додається 
 
 29. СЛУХАЛИ: Про передачу  матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс військової частини А4267 в м. Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4168-55/2019 додається 
 
 30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Типового договору оренди 
комунального майна Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4169-55/2019 додається 
 
 31. СЛУХАЛИ: Про уповноваження відділу з питань майна комунальної 
власності здійснювати приватизацію житлового фонду 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4170-55/2019 додається 
 
 32. СЛУХАЛИ: Про поділ майна, що є у спільній частковій власності 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4171-55/2019 додається 
 
 



 33. СЛУХАЛИ: Про уповноваження міського голови видавати довіреності 
на реєстрацію речових прав територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4172-55/2019 додається 
 
 34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
25.01.2018р. №2357-29/2018 «Про затвердження Положення про порядок 
надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Надія Стеф’юк, заступник директора департаменту соціальних 
послуг міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4173-55/2019 додається 
 
 35. СЛУХАЛИ: Про встановлення форм для розрахунку тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках із 
використанням альтернативних джерел енергії 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4174-55/2019 додається 
 
 36. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській центральній районній 
аптеці №31 на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Семенюк, завідуючий Коломийською центральною  
районною аптекою №31 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4175-55/2019 додається 
 
 37. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко, Сергій Лосюк, Любомир Бордун, Ігор 
Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4176-55/2019 зі змінами додається 
 
 38. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ економіки 
міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Олена Остяк, заступник начальника відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4177-55/2019 додається 



 39. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Олена Остяк, заступник начальника відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4178-55/2019 додається 
 
 40. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Комунальне майно» на 
2020-2024 роки 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з  питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4149-55/2019 додається 
 
 41. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів-переможців Громадського 
бюджету на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Олена Остяк, заступник начальника відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4180-55/2019 додається 
 
 42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2019 
р. №3533-42/2019 «Про  соціально - економічний та культурний розвиток міста 
Коломиї за 2018 рік та затвердження  програми соціально - економічного та 
культурного розвитку міста Коломиї на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 
2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Олена Остяк, заступник начальника відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4181-55/2019 додається 
 
 43. СЛУХАЛИ: Про співфінансування  інвестиційних проєктів, які 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку в 2020 році 
ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4182-55/2019 додається 
 
 44. СЛУХАЛИ: Про співфінансування  інвестиційних проєктів, які 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного  фонду регіонального 
розвитку в 2020 році 



ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4183-55/2019 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: Про співфінансування  інвестиційних проєктів, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного  фонду регіонального 
розвитку в 2020 році 
ДОПОВІДАЧ: Уляна Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4184-55/2019 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельних  
ділянок несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 
на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4185-55/2019  додається 

 
47. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4186-55/2019  додається 

 
48. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання п.4 та п.5, за – 27 
ВИРІШИЛИ: зняти п.4 та п.5 на доопрацювання  
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.4 та п.5, за – 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4187-55/2019 зі змінами  додається 

 
49. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4188-55/2019 додається 



50. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в селі Товмачик 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4189-55/2019 додається 

 
51. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в селі Товмачик 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4190-55/2019 додається 

 
52. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4191-55/2019 додається 

 
53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Іванівці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4192-55/2019 додається 

 
54. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4193-55/2019 додається 

 
55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в с. Товмачик 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4194-55/2019 додається 

 



56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в с. Іванівці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4195-55/2019 додається 

 
57. СЛУХАЛИ: Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  

індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
58. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів на площі Відродження 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира 
Навроцького 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

60. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Карпатська 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4196-55/2019 додається 

 
61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
63. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 211 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак, Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
64. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в/1 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4197-55/2019 додається 

 
65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4198-55/2019 додається 

 
66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Млинська, 56-а/2 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4199-55/2019 додається 



67. СЛУХАЛИ: Про надання земельної  ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4200-55/2019 додається 

 
68. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Михайла Драгоманова, 3-Б 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4201-55/2019 додається 

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

1/5 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4202-55/2019 додається 

 
70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4203-55/2019 додається 

 
71. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність  для ведення 

особистого селянського господарства 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4204-55/2019 додається 

 
72. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4205-55/2019 додається 
 

73. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання п.11, п.12, п.13 та п.14, за – 25 
ВИРІШИЛИ: зняти п.11, п.12, п.13 та п.14 на доопрацювання  
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.11, п.12, п.13 та п.14, за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4206-55/2019  зі змінами додається 

 
74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський, з пропозицією голосувати по пунктах 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за – 12 
ВИРІШИЛИ: п.1 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2, за – 8 
ВИРІШИЛИ: п.2 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.3, за – 27 
ВИРІШИЛИ: п.3 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.4, за – 25 
ВИРІШИЛИ: п.4 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.1 та п.2, за – 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4207-55/2019  зі змінами додається 

 
75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4208-55/2019 додається 

 



77. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4209-55/2019 додається 

 
78. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

від 19.09.2019 р. № 4006-51/2019 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4210-55/2019 додається 

 
79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи 
Верещинського, 24 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4211-55/2019 додається 

 
80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
82. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Антона Чехова 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4212-55/2019 додається 
 

83. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці  Григорія Тютюнника, 14 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4213-55/2019 додається 
 

84. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з конкурсного 
відбору виконавців земельних торгів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4214-55/2019 додається 
 

85. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

87. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Мокринчуку П. О. 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4215-55/2019 зі змінами додається 
   
 
 



88. СЛУХАЛИ: «Про обговорення депутатського запиту Сергія Лосюка  
щодо вирішення проблеми з вивозом сміття в місті Коломиї» 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Ігор Слюзар 
 
Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Повідомив, що 1 пленарне засідання 55 сесії завершено. 
Про 2 пленарне засідання буде повідомлено додатково. 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

 

 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст організаційного відділу                           Світлана Бежук 


