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 Протокол 

Тринадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

13 жовтня 2016 року                                                                                  м. Коломия 

 

Присутні: 32 депутати міської ради 

Відсутні: Романюк Г.М., Кривюк П.Д., Проскурняк С. І.                  

 

 Тринадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 13-ої сесії: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

             

 Тринадцята 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 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного питання:  

1) «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015 р. №2233-

55/2015»;  

2) «Про проведення аукціону з продажу об’єктів комунальної власності за 

методом зниження ціни»; 

3) «Про надання дозволу на благоустрій «Меморіального скверу по вул. 

А.Чехова»; 

4) «Про надання нежитлового приміщення по вул. С.Палія, 26 а» 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував зняти на доопрацювання питання : 

1) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича,37-а» 

2) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 61-а» 

3) «Про землекористування на вулиці Карпатській» 
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4) «Про внесення змін у п.7 рішення Коломийської міської ради від 24.12.2015 

р. №87-3/2015» 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за –29  

ВИРІШИЛИ: Зняти з  порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Хто за порядок денний в цілому: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1 Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року 

2 Про уточнення міського бюджету за 9 місяців 2016 року 

3 Про затвердження Положення про відділ економіки та муніципального 

розвитку міської ради в новій редакції 

4 Про викладення пункту 9 рішення міської ради від 10.12.2015 №16-

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

на 2016 рік” в новій редакції (зі змінами) 

5 Про викладення пункту 14 рішення міської ради від 13.04.2016 №319-

6/2016 “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” в новій редакції (зі змінами) 

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

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

рік» (зі  змінами) 

7 Про внесення змін до рішень міської ради від 03.09.2015 №2264-56/2015 

та від 13.07.2016 №595-10/2016 

8 Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради 

у новій редакції 

9 Про затвердження статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у нових 

редакціях 

10 Про внесення змін до міської програми з виконання на території м. 

Коломиї загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року» на 

2013 – 2017 роки (зі змінами) 

11 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2015 №2174-53/2015 

«Про затвердження Програми оновлення містобудівної документації 

міста Коломиї в Івано-Франківській області на 2015-2016роки» 

12 Про передачу книги «Коломия. Княгиня міст галицьких» автору (зі 

змінами) 

13 Про внесення змін до рішень міської ради 

14 Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

15 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.02.2016 р. №224-5/2016 
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16 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.04.2012 р. 

№1034/17/2012 

17 Про перейменування комунального підприємства «Коломийська 

муніципальна дружина» на комунальне підприємство міської ради 

«Коломия Паркосервіс» та затвердження Статуту в новій редакції 

18 Про взяття на баланс теплової мережі 

19 Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 

Коломиї фонтану 

20 Про затвердження статуту комунального закладу Коломийської міської 

ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» в новій редакції 

21 Про затвердження статуту «Коломийської районної інфекційної 

лікарні» у новій редакції 

22 Про затвердження статуту «Коломийського міжрайонного 

онкологічного диспансеру» у новій редакції 

23 Про затвердження статуту «Коломийського міжрайонного 

фтизіопульмонологічного диспансеру» у новій редакції 

24 Про затвердження статуту «Коломийського міжрайонного 

дерматовенерологічного диспансеру» у новій редакції 

25 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015 р. №2233-

55/2015 

26 Про проведення аукціону з продажу об'єктів комунальної власності за 

методом зниження ціни 

27 Про надання дозволу на благоустрій «Меморіального скверу по вул. А. 

Чехова» 

28 Про надання нежитлового приміщення по вул. С.Палія, 26а 

29. 1 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 

Моцарта, 89-в 

30.2 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

31.3 Про надання у постійне користування земельної ділянки на вулиці 

Отця Миколи Капустинського, 82 

32.4 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Семена Гулака-

Артемовського, 49 

33.5 Про надання земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 32/1 (зі 

змінами) 

34.6 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (зі 

змінами) 

35.7 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 

садівництва 

36.8 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 

садівництва 
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37.9 Про землекористування на вулиці Косачівська, 18 

38.10 Про землекористування на вулиці Володимира Винниченка 

39.11 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва 

40.12 Про зміну землекористування на вулиці Степана Бандери, 38-б 

41.13 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці 

Моцарта, 47 

42.14 Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків 

43.15 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.12.2015 

р. № 58-3/2015 

44.16 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці 

Карпатська, 177 

45.17 Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

46.18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

47.19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

48.20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича, 37-а (знято з порядку 

денного) 

49.21 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

50.22 Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, біля будинку № 397 

51.23 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Івана Сірка 

52.24 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва (не 

прийнято) 

53.25 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не 

прийнято) 

54.26 Про припинення права користування та передачу земельних ділянок у 

власність 

55.27 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не 

прийнято) 

56.28 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 41-а для 

індивідуального садівництва 

57.29 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

58.30 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

59.31 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва 

60.32 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 239-а (не прийнято) 

61.33 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 61-а (знято з порядку денного) 

62.34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Гетьманській 

63.35 Про землекористування на вулиці Валова, 48 

64.36 Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

підготовку лотів для продажу на земельних торгах (зі змінами) 

65.37 Про земельну ділянку в районі об'їзної дороги, продаж права оренди 

якої буде здійснюватися на земельних торгах 

66.38 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (зі змінами) 

67.39 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів 

68.40 Про землекористування на вулиці Пекарська, 8 

69.41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Симона Петлюри, біля будинку 

№ 86 для індивідуального садівництва 

70.42 Про землекористування на вулиці Карпатській (знято з порядку денного) 

71.43 Про внесення змін у п. 7. рішення Коломийської міської ради від 24.12.2015 

р. № 87-3/2015 (знято з порядку денного) 

72.44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

73.45 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування 

74.46 Про землекористування по вулиці Василя Попадюка (не прийнято) 

75.47 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 13.10.2015р. № 

2406-58/2015 (не прийнято) 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 - О.Яцяк щодо термінів здачі довгобудів ЖБК в експлуатацію. 
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 - В.Василевський щодо будівництва госпфекальної каналізації, водовідведення 

по вул. Вітовського та звернення представників УПА щодо вбиральні на 

території організації. 

 

 - А.Турянський щодо відновлення зовнішнього освітлення по вул. І.Франка,177, 

292 та по вул. Достоєвського, капітального ремонту дороги по вул. Франка (від 

вул.Достоєвського), встановлення спортивного майданчика по                                 

вул. Достоєвського,20. 

 

 - В.Козоріз щодо виготовлення документації щодо відведення ділянок для 

дитячих і спортивних майданчиків по вул. Довбуша,149 та вул. Козацька,18. 

 

 - Т.Боднарук щодо капітального ремонту мережі водопостачання  по                            

вул. Николишина, влаштування додаткових дощезбірників та їх під’єднання до 

дощової каналізації по вул. Стефаника,2А, ліквідації стихійної торгівлі по                  

вул. Бандери,44, встановлення асфальтного покриття з «лежачим» 

поліцейським по вул.Рильського. 

 

 - Л.Белявська щодо встановлення перил на сходах по вул. Кринична, створення 

«гарячої» телефонної лінії муніципальної інспекції Коломийської міської ради, 

обвислі лінії електропередач по вул. Рудика. 

 

 - І.Гуменюк щодо виділення коштів на реставрацію історичної архітектурної 

пам’ятки збудованої у 1895 р., організації зустрічі з перевізниками для 

узгодження питання пільгового перевезення пенсіонерів, дітей, інвалідів, 

учасників АТО та компенсації коштів  перевізникам за пільгове перевезення. 

 

 - Т.Базюк щодо підключення вул. Полковника Топоровського до мережі 

водопроводу, надання копії проекту встановлення мережі водовідводу до 

заводу «Леоні». 

 

 - Р.Крутко  щодо автостанції по вул. А.Чехова та санітарно-гігієнічного  стану 

прилеглих вулиць, щодо надання інформації про кількість власників МАФів та 

літніх площадок, які не уклали договори по участі у благоустрою. 
 

 - О.Поясик щодо виділення коштів на капітальний ремонт тротуарів по                 

вул. Лисенка,30 та причини невиконання запланованих робіт, капітального 

ремонту під’їзної дороги до ЗОШ №2 та ДНЗ №11 по вул.Лисенка,10,26, 

капітального ремонту міжбудинкових проїздів та тротуарів по                           

вул. Лисенка,10,12, передбачення коштів для встановлення дитячого 

майданчика по вул. Лисенка,20,22. 

 

 - С.Лосюк щодо передбачення коштів в міському бюджеті на 2017 р. на 

проведення освітлення по вул. Польова. 
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 - О.Петрів щодо проведення грейдерних робіт та перевірення роботи 

освітлювальних пристроїв  по вул. О.Кобилянської, передбачення коштів на 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. О.Кобилянської (з заміною 

комунікацій) та вул. А.Шкрумеляка, налагодження роботи освітлювального 

ліхтаря по вул. С.Гординського. 

 

 - .Костюк щодо дорожньої розмітки та встановлення дорожнього знака по                       

вул. Палія,42,38, закупівлі парт для учнів 3-го класу ЗОШ №4 

 

 - П.Васкул щодо розроблення проекту рішення  про заборону торгівлі 

спиртними напоями у нічний час. 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року. 

 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 858-13/2016 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету за 9 місяців 2016 року 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИСТУПИЛИ:  депутат Р.ГРИГОРУК 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 859-13/2016  додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ економіки та 

муніципального розвитку міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 860-13/2016 додається 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував розглянути 17 питання порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

 

4. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунального підприємства 

«Коломийська муніципальна дружина» на комунальне підприємство 

міської ради «Коломия Паркосервіс» та затвердження Статуту в 

новій редакції. 
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ДОПОВІДАЧ: І.Аннюк, начальник комунального підприємства «Коломийська 

муніципальна дружина». 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 861-13/2016 додається 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про викладення пункту 9 рішення міської ради від 

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

регуляторних актів на 2016 рік” в новій редакції 
 

ДОПОВІДАЧ:  С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 

розвитку  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 862-13/2016 зі змінами додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про викладення пункту 14 рішення міської ради від 

13.04.2016 №319-6/2016 “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” в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 

розвитку  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №863-13/2016  зі змінами додається 

 

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

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

регуляторних актів на 2016 рік» 

 

ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 

розвитку  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 864-13/2016 зі змінами додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ молоді та 

спорту міської ради у новій редакції 
 

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

ВИСТУПИЛИ: депутати І.Ільчишин, Т.Базюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 865-13/2016 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл у нових редакціях 
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ДОПОВІДАЧ:  В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту. 

ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз, Л.Бордун, І.Ільчишин, Т.Базюк, Л.Белявська 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Дати протокольне доручення начальнику відділу муніципальної інспекції 

В.Кузьмину для з’ясування, хто розповсюдив по місту листівки з не правдивою 

інформацією стосовно дитячо-юнацьких спортивних шкіл та повідомити про 

адміністративне порушення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 866-13/2016 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради від 03.09.2015 

№2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016 

 

ДОПОВІДАЧ: Н.Геник, начальник інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної  діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 867-13/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми з виконання на 

території м. Коломиї загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період 

до 2016 року» на 2013 – 2017 роки 

 

ДОПОВІДАЧ: І.Івахнюк, начальник служби у справах дітей 

ВИСТУПИЛИ: депутат В.Мельничук 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 868-13/2016 зі змінами додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2015 

№2174-53/2015 «Про затвердження Програми оновлення 

містобудівної документації міста Коломиї в Івано-Франківській 

області на 2015-2016роки» 

 

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

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 869-13/2016 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу книги «Коломия. Княгиня міст галицьких» 

автору 

 

ДОПОВІДАЧ:  У.Мандрусяк, начальник відділу культури 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №870-13/2016 зі змінами додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради. 

 

ДОПОВІДАЧ:  В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №871-13/2016 додається. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків. 

 

ДОПОВІДАЧ:  В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ВИСТУПИЛИ: депутати В.Григорук,  О.Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 872-13/2016 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від                  

18.02.2016 р. №224-5/2016 
 

ДОПОВІДАЧ: І. Аннюк, начальник комунального підприємства «Коломийська 

муніципальна дружина». 

ВИСТУПИЛИ: депутат Р.Крутко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 873-13/2016 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від                

19.04.2012 р. №1034/17/2012 
 

ДОПОВІДАЧ: І. Аннюк, начальник комунального підприємства «Коломийська 

муніципальна дружина». 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 874-13/2016 додається 

 

18. СЛУХАЛИ:  Про взяття на баланс теплової мережі 

 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 875-13/2016 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста Коломиї фонтану 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 876-13/2016 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції 

 

ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук головний лікар комунального закладу 

Коломийської міської ради  «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 877-13/2016 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту «Коломийської районної 

інфекційної лікарні» у новій редакції 

 

ДОПОВІДАЧ: Л.Стефанів, заступник головного лікаря  Коломийської районної 

інфекційної лікарні 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 878-13/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту «Коломийського 

міжрайонного онкологічного диспансеру» у новій редакції 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Нестер, головний лікар Коломийського міжрайонного 

онкологічного диспансеру 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 879-13/2016 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту «Коломийського 

міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру» у новій редакції 

 

ДОПОВІДАЧ:  Н.Степ'юк, заступник головного лікаря Коломийського 

міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 880-12/2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту «Коломийського 

міжрайонного дерматовенерологічного диспансеру» у новій редакції 
 

ДОПОВІДАЧ: І.Білоскурський, головний лікар Коломийського міжрайонного 

дерматовенерологічного диспансеру 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 881-13/2016 додається 
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25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015 

р. №2233-55/2015 
 

ДОПОВІДАЧ:  В.Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 882-13/2016 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про проведення аукціону з продажу об'єктів комунальної 

власності за методом зниження ціни 
 

ДОПОВІДАЧ:  В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 883-13/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на благоустрій «Меморіального 

скверу по вул. А. Чехова» 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 884-13/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання нежитлового приміщення по                                

вул. С.Палія, 26А 

 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №885-13/2016 додається 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо до розгляду земельних питань 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Моцарта, 89-в 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ:  депутат Л.Бордун 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Дати протокольне доручення начальнику відділу земельних відносин 

Б.Мондрику підготувати матеріали візуалізації земельних ділянок на наступну 

та подальші сесії міської ради. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №886-13/2016 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

 

ДОПОВІДАЧ:   Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 887-13/2016 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання у постійне користування земельної ділянки 

на вулиці Отця Миколи Капустинського, 82 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 888-13/2016 додається 

 

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

Семена Гулака-Артемовського, 49 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 889-13/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на вулиці Січових 

Стрільців, 32/1 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ:  депутат М.Прусак  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 890-13/2016 зі змінами додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ:  депутат Т.Базюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 891-13/2016 зі змінами  додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 
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ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 892-13/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №893-13/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Косачівська, 18  

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 894-13/2016 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Володимира 

Винниченка 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 895-13/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 
 

ДОПОВІДАЧ:   Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 896-13/2016 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Степана 

Бандери, 38-б 
 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 897-13/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Моцарта, 47 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 898-13/2016 додається 
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42. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 899-13/2016 додається 

 

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

від 10.12.2015 р. № 58-3/2015 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 900-13/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 177 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 901-13/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ВИСТУПИЛИ:  депутат Л.БОРДУН 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 902-13/2016 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 903-13/2016 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 904-13/2016 додається 



 

16 
 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ВИСТУПИЛИ: депутат Л.Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 905-13/2016 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 

біля будинку № 397 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 906-13/2016 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана 

Сірка 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 907-13/2016 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

53. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування та передачу 

земельних ділянок у власність 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 908-13/2016 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів  

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Миколи 

Лебедя, 41-а для індивідуального садівництва 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 909-13/2016 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 910-13/2016 додається 

 

57. 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 - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 911-13/2016 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 912-13/2016 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи, 239-а 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ВИСТУПИЛИ: депутати В. Будзінський, А. Турянський. 

ГОЛОСУВАЛИ: 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

  

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 

Гетьманській 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 913-13/2016 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Валова, 48 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ВИСТУПИЛИ: депутат І.Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 914-13/2016 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки та підготовку лотів для продажу на земельних торгах 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 915-13/2016 зі змінами додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку в районі об’їзної дороги, продаж 

права оренди якої буде здійснюватися на земельних торгах 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 916-13/2016 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин   

ВИСТУПИЛИ: депутати С.Лосюк, В.Козоріз 

ГОЛОСУВАЛИ: за (проект рішення з п.1) - 7 

за (проект рішення в цілому без п.1) за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 917-13/2016 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 918-13/2016 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Пекарська, 8 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 919-13/2016 додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Симона 

Петлюри, біля будинку № 86 для індивідуального садівництва 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ:  за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 920-13/2016 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

69. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 921-13/2016 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Василя Попадюка 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

від 13.10.2015р. № 2406-58/2015 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
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72. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

На тринадцятій  сесії  депутатами внесено 30 запитів. 

Відповідно до пункту 12 статті 2.6  рішення  міської ради з питань депутатських 

запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним 

(одноразовим) голосуванням. 

За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №922-13/2016 додається 

 

 У РІЗНОМУ ВИСТУПИЛИ:  

І.Слюзар, міський голова, депутати О.Романюк, П.Васкул, А.Турянський, 

п.Березовський. 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 13 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

 

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                   

 

 

Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Провідний спеціаліст                           Я.Липка 

організаційного відділу     


