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Протокол 

Вісімнадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

23 лютого 2017 року                                                                                  м. Коломия 

 

Присутні: 30 депутатів міської ради 

Відсутні: В. Василевський, Р. Крутко, М. Прусак, Р. Слободян 

 

Вісімнадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 18-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

 

Вісімнадцята 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 – 29                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного такі питання: 

 «Про встановлення заборони на підвищення тарифів на перевезення у 

всіх видах громадського транспорту в м. Коломиї» 

 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час 

проведення ярмарків, державних та місцевих заходів у місті Коломиї» 
 «Про порядок загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для 

влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного такі питання: 

 «Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської 

обласної ради О. Сича; та розглянути його першим у порядку денному» 

 «Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у 

Схему зонування в районі вулиць Йосипа Гірняка, Героїв УПА, Івана 

Миколайчука, Богдана Хмельницького біля «Співочого поля», район вулиці 

Івана Шарлая та Детального плану території розміщення кварталу житлової 
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забудови в районі вулиці Гетьмана Івана Мазепи (колишня територія щетинно-

щіткової фабрики)» 

 «Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності міської ради, 

які підлягають приватизації у 2017 році» 

 «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 26.01.2017 

р. №1189-17/2017 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки» 

 «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

П.Порошенка, Прем'єр-міністра України В.Гройсмана,  Голови Верховної Ради 

України А.Парубія» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Л. Жупанський, І. Ільчишин 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного такі питання: 

«Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Михайла 

Лермонтова» 

«Про припинення договору оренди землі шляхом його розірвання» 

«Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на площі Ринок 1-а» 

«Про внесення змін у рішення міської ради» 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості)» 

«Про внесення змін у рішення міської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 

 ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 За порядок денний в цілому: 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29                   

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ з.п. Назва рішення  

1.  Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської обласної 

ради О. Сича 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України П.Порошенка, 

Прем'єр-міністра України В.Гройсмана,  Голови Верховної Ради України А.Парубія 

3.  Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у Схему зонування 

в районі вулиць Йосипа Гірняка, Героїв УПА, Івана Миколайчука, Богдана 

Хмельницького біля «Співочого поля», район вулиці Івана Шарлая та Детального 

плану території розміщення кварталу житлової забудови в районі вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи (колишня територія щетинно-щіткової фабрики) 

4.  Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
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підлягають приватизації у 2017 році 

5.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 26.01.2017 р. №1189-

17/2017 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

6.  Про встановлення заборони на підвищення тарифів на перевезення у всіх видах 

громадського транспорту в м. Коломиї (знято) 

7.  Про уточнення міського бюджету на 2017 рік 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 «Про 

затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 

2016-2020 роки» 

9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 №563-10/2016 ”Про 

Програму “Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки” 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 №867-13/2016 «Про 

внесення змін до рішень міської ради від 03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 

№595-10/2016» «Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у м. Коломиї на 2015-2017 роки» 

11.  Про надання згоди на дострокове припинення договору про спільну діяльність в 

рамках здійснення державно-приватного партнерства 

12.  Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарків, 

державних та місцевих заходів у місті Коломиї (знято) 

13.  Про викладення пункту 5  рішення міської ради від 27.12.2016 №1133-16/2016 “Про 

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік” в новій 

редакції 

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

органів 

15.  Про затвердження положень про відділи міської ради 

16.  Про затвердження Положення про департамент соціальної політики Коломийської 

міської ради 

17.  Про перейменування Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

18.  Про порядок загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для влаштування у 

дошкільні навчальні заклади м. Коломиї (знято) 

19.  Про погодження кандидатури на посаду директора Коломийського навчально-

виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня» №20 «Світлячок» 

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

«Розвиток футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки» 

21.  Про внесення змін в призначення використання коштів розрахунку коштів Цільової 

програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та 

заходів з територіальної обороноздатності м. Коломиї на 2017 рік, затверджений 

рішенням міської ради 22.11.2016 р. № 970-14/2016 

22.  Про внесення змін в рішення міської ради від 13.04.2016 р. № 327-6/2016 ’’Про 

затвердження  міської програми протидії  диверсійно-розвідувальній діяльності  та 

боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки’’ 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р. № 74-3/2015 ’’Про 

затвердження програми удосконалення роботи служби превентивної поліції, 

покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. 

Коломиї на 2016-2020 роки’’ 

24.  Про передачу книг «Мовчазні свідки минулого» та «Там, де сходило сонце імперії» 

автору 

25.  Про передачу книги «Сліди минулих окупацій» автору 

26.  Про визначення видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 
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накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт та засуджених до 

покарання у виді громадських робіт 

27.  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.06.2016 року №541-9/2016 «Про 

поділ об’єкта нерухомості» 

28.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

29.  Про продовження договору оренди від 01.04.2011 р. № 439 на нежитлове приміщення 

по вул. Петлюри, 45 

30.  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Коломиї 

ігрового дитячого комплексу з огорожею 

31.  Про передачу у власність житлових приміщень в гуртожитку по вул. Карпатська, 

40г, Сотні Кривоноса, 55 

32.  Про взяття на баланс нежитлового приміщення 

33.  Про затвердження статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій 

редакції 

34.  Про внесення змін до рішення Коломийської міської ради від 26.01.2017р. №1188-

17/2017 

35.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

36.  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 р. №1199-17/2017 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. № 23-3/2015 «Про 

затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у 

м. Коломиї на 2016-2020 роки» 

37.  Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у Схему зонування 

в районі вулиць Йосипа Гірняка, Героїв УПА Івана Миколайчука, Богдана 

Хмельницького біля «Співочого поля», район вулиці Івана Шарлая та Детального 

плану території розміщення кварталу житлової забудови в районі вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи (колишня територія щетинно - щіткової фабрики) 

38.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

39.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Івана Франка, біля будинку № 158 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Запорізька 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

42.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Українська 

44.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

45.  Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

46.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в районі вулиці Дмитра Вітовського 

47.  Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 9 

48.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Лисенка 36, 38” 

49.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Гостинний дворик” 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
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 Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

 

 ВИСТУПИЛИ: О. Токарчук – депутат обласної ради, зі зверненням щодо 

будівництва притулку для тварин. 

 ВИСТУПИЛИ: С. Лосюк, І. Ільчишин Г. Романюк зі зверненнями. 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - Т. Базюк щодо діяльності організаційного відділу  міської ради 

 - Т. Базюк щодо електронних торгів за системою «ProZorro» 

 - Т. Базюк щодо дотримання регламенту Коломийської міської ради 

 - Т. Базюк щодо оплати праці працівників Коломийської міської ради 

 - Т. Базюк щодо зміни землекористування по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи,9 

 - І.Ільчишин щодо підстав відвідування секретарем міської ради судових 

засідань за в робочий час 

 - А.Турянський щодо проведення ямкового ремонту асфальтного покриття 

по вул. І. Франка 

призначення земельної ділянки на вулиці Максима Рильського, 28 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Олекси Довбуша 

53.  Про розгляд звернення ВАТ “Коломиясільмаш” 

54.  Про внесення змін і доповнень у рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 1045-

14/2016 

55.  Про внесення змін і доповнень у рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 1016-

14/2016 

56.  Про зміну землекористування  на вулиці Королівська, 49  

57.  Про землекористування по вулиці Василя Попадюка 

58.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Ф. Горбаша 

59.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького 

60.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Симона Петлюри, біля 

будинку № 45 

61.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Михайла Лермонтова 

62.  Про припинення договору оренди землі шляхом його розірвання 

63.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського 

призначення на площі Ринок 1-а 

64.  Про внесення змін у рішення міської ради 

65.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

66.  Про внесення змін у рішення міської ради 
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 - В.Козоріз щодо повернення у комунальну власність земельних ділянок, 

якими не користуються більше 5-ти років 

 - В. Козоріз щодо роботи громадського транспорту у місті 

 - В. Козоріз щодо ремонту дахового покриття ЗОШ №7 

 - В. Козоріз щодо виділення коштів коломиянам, які підписали контракт з 

ЗСУ 

 - П.Крив'юк щодо надання інформації про виплату відряджень 

працівникам дошкільних установ, які проходили курси підвищення кваліфікації 

у 2013-2016 рр. 

 - Л.Белявська щодо внесення в програму «Щодо посилення соціального 

захисту населення» списків дітей, батьки яких були мобілізовані і загинули 

 - Л.Белявська щодо благоустрою вул. Митрополита А. Шептицького 

 - О. Петрів щодо компенсації за пільгові перевезення залізницею 

 - В. Григорук щодо благоустрою території між автобусною зупинкою та 

буд. 268-а по вул. І. Мазепи 

 - В.Мельничук щодо відновлення вуличного освітлення та дорожнього 

полотна по вул. І. Франка 

 - В.Мельничук щодо виконання ремонтних робіт по вул. Сахарова, 9 

 - Т. Боднарук щодо відтермінування рішення виконавчого комітету №21 

від 24.01.2017 р. «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій» 

  

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до голови 

Івано-Франківської обласної ради О. Сича 

ДОПОВІДАЧ: Л. Жупанський, секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, Л. Белявська, І. Ільчишин, Л. Бордун, О. Романюк 

За надання слова В. Чорному, начальнику БТІ: 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

За проект рішення: 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1257-18/2017  додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України П.Порошенка, Прем'єр-міністра України В.Гройсмана,  

Голови Верховної Ради України А.Парубія 
ДОПОВІДАЧІ: І. Костюк, В. Андрейченко, депутати міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1258-18/2017 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Детального плану території із 

внесенням змін у Схему зонування в районі вулиць Йосипа Гірняка, 
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Героїв УПА Івана Миколайчука, Богдана Хмельницького біля 

«Співочого поля», район вулиці Івана Шарлая та Детального плану 

території розміщення кварталу житлової забудови в районі вулиці 

Гетьмана Івана Мазепи (колишня територія щетинно - щіткової 

фабрики) 

ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, в.о. відділу архітектури та містобудування 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31                 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1259-18/2017 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності 

міської ради, які підлягають приватизації у 2017 році 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова, запропонував зняти питання на 

доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 

 

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

від 26.01.2017 р. №1189-17/2017 «Про затвердження Положення про 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: О. Жураківська, заступник начальника – начальник управління 

податків і зборів з фізичних осіб Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1260-18/2017  додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2017 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 

ВИСТУПИЛИ: С. Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  18                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1261-18/2017 зі змінами додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 

№317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та 

енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1262-18/2017 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 

№563-10/2016 ”Про Програму “Безпечне та комфортне місто Коломия 

на 2016-2020 роки” 

ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 



 

8 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1263-18/2017 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 

№867-13/2016 «Про внесення змін до рішень міської ради від 

03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016» «Програми 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. 

Коломиї на 2015-2017 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1264-18/2017 додається 

 

10.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на дострокове припинення договору 

про спільну діяльність в рамках здійснення державно-приватного 

партнерства 
ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1265-18/2017 додається 

 

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

27.12.2016 №1133-16/2016 “Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік” в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: У. Маруса, в.о. начальника відділу економіки  та муніцмпального 

розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1266-18/2017 додається 

 

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

міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Л. Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1267-18/2017 додається 

 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження положень про відділи міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконкому 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1268-18/2017 додається 

 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент 

соціальної політики Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: С. Коцюр, перший заступник міського голови 
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ВИСТУПИЛИ: Л. Белявська, П. Кривюк, В. Мельничук, Т. Базюк, І. Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1269-18/2017 зі змінами додається 

 

15.  СЛУХАЛИ: Про перейменування Коломийського центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 
ДОПОВІДАЧ: С. Коцюр, перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: Т. Базюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1270-18/2017 додається 

 

16.  СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури на посаду директора 

Коломийського навчально-виховного комплексу «дошкільний 

навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» 

№20 «Світлячок» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1271-18/2017 додається 

 

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

р. №2233-55/2015 «Розвиток футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1272-18/2017 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в призначення використання коштів 

розрахунку коштів Цільової програми фінансування мобілізаційних 

заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної 

обороноздатності м. Коломиї на 2017 рік, затверджений рішенням 

міської ради 22.11.2016 р. № 970-14/2016 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1273-18/2017 додається 

 

19.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 13.04.2016 

р. № 327-6/2016 ’’Про затвердження  міської програми протидії  

диверсійно-розвідувальній діяльності  та боротьби з тероризмом і 

сепаратизмом на 2016-2020 роки’’ 
ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1274-18/2017 додається 

 

20 . СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 

р. № 74-3/2015 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи 

служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного 
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забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 

роки’’ 
ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1275-18/2017 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про передачу книг «Мовчазні свідки минулого» та «Там, 

де сходило сонце імперії» автору 
ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1276-18/2017 додається 

 

22.  СЛУХАЛИ: Про передачу книги «Сліди минулих окупацій» автору 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1277-18/2017 додається 

 

23.  СЛУХАЛИ: Про визначення видів суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

виді громадських робіт та засуджених до покарання у виді 

громадських робіт 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1278-18/2017 додається 

 

24.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 07.06.2016 

року №541-9/2016 «Про поділ об’єкта нерухомості» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1279-18/2017 додається 

 

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

07.06.2016 року №541-9/2016 «Про поділ об’єкта нерухомості» 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26              

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1280-18/2017 додається 

 

26.  СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.04.2011 р. № 

439 на нежитлове приміщення по вул. Петлюри, 45 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1281-18/2017 додається 
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27. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста Коломиї ігрового дитячого комплексу з огорожею 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1282-18/2017 додається 

 

28.  СЛУХАЛИ: Про передачу у власність житлових приміщень в 

гуртожитку по вул. Карпатська, 40г, Сотні Кривоноса, 55 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28            

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1283-18/2017 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про взяття на баланс нежитлового приміщення 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1284-18/2017 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: І. Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1285-18/2017 додається 

 

31.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коломийської міської ради 

від 26.01.2017р. №1188-17/2017 
ДОПОВІДАЧ: О. Жураківська, заступник начальника – начальник управління 

податків і зборів з фізичних осіб Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1286-18/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1287-18/2017 додається 

 

33.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 

р. №1199-17/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

10.12.2015 р. № 23-3/2015 «Про затвердження міської програми 

охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 

2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1288-18/2017 додається 

 



 

12 
 

Розгляд земельних питань 

 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: І. Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1289-18/2017 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Івана Франка, біля 

будинку № 158 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1290-18/2017 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Запорізька 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Гетьмана Івана Мазепи 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1291-18/2017 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1292-18 /2017 додається 

  

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1293-18/2017 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  13                
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ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельних ділянок в 

суборенду 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1294-18/2017 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вулиці 

Дмитра Вітовського 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

Про відмову: 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

43. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 9 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Т. Базюк, І. Ільчишин, Л. Жупанський 

Надати слово Г. Романенчук: 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28        

Зняти на доопрацювання: 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24        

ВИРІШИЛИ: зняти питання на доопрацювання 

 

44. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Лисенка 36, 38” 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Є. Заграновський, І. Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1295-18/2017 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Гостинний дворик” 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
На доопрацювання  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: зняти питання на доопрацювання 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                

ВИРІШИЛИ: рішення № 1296-18/2017 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці 

Максима Рильського, 28 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1297-18/2017 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олекси 

Довбуша 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1298-18/2017 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ВАТ “Коломиясільмаш” 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27           

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1299-18/2017 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень у рішення міської ради 

від 22.11.2016 р. № 1045-14/2016 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1300-18/2017 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень у рішення міської ради 

від 22.11.2016 р. № 1016-14/2016 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1301-18/2017 зі змінами додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування  на вулиці 

Королівська, 49 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1302-18/2017 зі змінами додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Василя 

Попадюка 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  5         

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Ф. Горбаша 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1303-18/2017  додається 

 

55. СЛУХАЛИ:  Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Богдана Хмельницького 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1304-18/2017  додається 

 

56. СЛУХАЛИ: міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Симона 

Петлюри, біля будинку № 45 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1305-18/2017 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Михайла Лермонтова 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29       

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1306-18/2017 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди землі шляхом його 

розірвання 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1307-18/2017 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення на площі Ринок 1-а 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1308-18/2017 додається 
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60. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26      

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1309-18/2017 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Л. Жупанський, С. Федчук, Л. Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

62. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради  
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1310-18/2017 додається 

 

63. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 На вісімнадцятій сесії депутатами внесено 19 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 - 29               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1311-18/2017 по №1329-18/2017 

додається 

 

64. Різне.  

 ВИСТУПИЛИ: Л. Белявська, В. Мельничук 

 Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

 Питання порядку денного 18 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

 За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                       

Міський голова               І. Слюзар 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст  1 категорії                   Х. Петруняк                      

організаційного відділу     


