
Протокол 
Тридцять сьомої (позачергової) сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

17.09.2018 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 29 депутатів міської ради 

Відсутні: Т.Гнатишин, І.Ільчишин, В.Мельничук, М.Михайлюк, О.Поясик, 

Г.Романюк. 

Тридцять сьому сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 37-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: відкрити 37 сесію міської ради 

Тридцять сьома 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 – 28                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
За порядок денний в цілому  
ГОЛОСУВАЛИ: за – 28                
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

Порядок денний 

1 Про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання 
Воскресинцівської сільської територіальної громади до Коломийської 
міської  територіальної громади 

2 Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 №1188-17/2017 
"Про затвердження Положення про плату за землю в новій редакції" 

3 Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015 р. №5-1/2015 
«Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження 
його складу» 

4 Про прийняття рішень по депутатських запитах 
5 Різне 

6 Про закриття 37 сесії міської ради 
 

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



ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

 - С. Лосюк щодо розміщення на сайті міської ради переліку міських 
установ соціальної допомоги та запровадження онлайн черги на прийом та 
отримання таких послуг; 

 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про схвалення проекту рішення про добровільне 
приєднання Воскресинцівської сільської територіальної громади до 
Коломийської міської територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3028-37/2018 додається 

2. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 
№1188-17/2017 "Про затвердження Положення про плату за землю в новій 
редакції"» 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської рада 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3029-37/2018 додається 

3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015 
р. №5-1/2015 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та 
затвердження його складу» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3030-37/2018 додається 

4. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішення по депутатському запиту» 
На тридцять сьомій (позачерговій) сесії депутатами внесено 1 запит.  

За прийняття рішення по депутатському запиту 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28            
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3031-37/2018 додається 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 37 (позачергової) сесії сьомого демократичного 

скликання розглянуто.  
За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 
ВИРІШИЛИ: 37 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

Протокол вела: 
Спеціаліст I категорії   
організаційного відділу                                           І.Кіф'як                 


