
Протокол 
Сорок сьомої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

27.06.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 27 депутатів міської ради 

Відсутні: В.Мельничук, Т.Базюк, Л.Жупанський, Є.Заграновський, І.Ільчишин, 
І.Костюк, О.Петрів, О.Яцяк.  
 

За відкриття 47-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: відкрити 47 сесію міської ради 

Засідання 47 сесії міської ради вважається відкритим. 

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 – 23                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного земельні питання №14, №22, №57, 
№58, №59 та загальне питання №16: 
1) №14 «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 150»; 
2) №22 «Про землекористування на площі Привокзальній, 3»; 
3) №57 «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці 
Карпатська, 189»; 
4) №58 «Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства»;  
5) №59 «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»; 
6) №16 «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документції щодо 
внесення змін у схему Зонування території в районі вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи». 
 

       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22 
       ВИРІШИЛИ:  зняти з порядку денного 
 
 
 



Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний загальні питання: 

1. «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 
виконавчих органів» 
2. «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2018р. №3225-39/2018 
«Про оплату праці Коломийського міського голови у 2019 році» 
3. «Про затвердження переліку проектів, що фінансуються у 2019 році за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на формування 
інфраструктури Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22 
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний земельні питання: 

1. «Про анулювання результату земельного аукціону з продажу земельної 
ділянки»; 
2. «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення»; 
3. «Про затвердження проекту землеустрою»; 
4. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 
місцевості)»; 
5. «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. 
Григорців В.В.» 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за –  22            

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
1 Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради сьомого демократичного 

скликання 
 

2 Про внесення змін до положень про постійні комісії міської ради  
 

3 Про утворення робочої групи з питань підготовки та розроблення проекту Статуту 
територіальної громади міста Коломиї 
 

4 Про затвердження Порядку внесення місцевої ініціативи на розгляд Коломийської міської 
ради 

5 Про затвердження Кодексу етики депутата Коломийської міської ради 

6 Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів  

7 Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік 

8 Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 



земельної ділянки на 2020 рік 

9 Про затвердження Положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності  

10 Про затвердження Положення про транспортний податок 
 

11 Про затвердження Програми “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” та 
Положення про громадський бюджет міста Коломиї у новій редакції 
 

12 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 13.12.2018 №3234-39/2018 “Про 
план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” 
 

13 Про затвердження Положення про порядок використання електронної системи закупівель 
у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 
другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»  
 

14 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 р. № 3171-39/2018-39 «Про  
внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018 року № 2891-36/2018-36 «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 №991-14/2016 «Про затвердження 
міської цільової Програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної 
документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки»  
 

15 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до 
генерального плану в поєднанні з детальним планом території по вул. Адама Міцкевича, 
68-84, с. Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
 

16 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в 
схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального плану 
території в районі вулиці Гетьмана Івана Мазепи (знято на доопрацювання) 
 

17 Про надання дозволу на розроблення детального плану території по вул. Привокзальна с. 
Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
 

18 Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій масивів у садівницькому 
товаристві «Мічурінець» 
 

19 Про надання дозволу на розроблення детального плану території в урочищі Левади с. 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
 

20 Про надання дозволу на розроблення проекту Детального плану території в районі 
урочища «Поліна» села Воскресинці Коломийської об’єднаної територіальної громади 
 

21 Про затвердження проекту Детального плану території по вул. Залізнична, 68А, cела 
Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
 

22 Про затвердження проекту Детального плану території по вул.Романа Шухевича, cела 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
 

23 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018р. №3207-39/2018 «Про 
затвердження назв нових вулиць, що знаходяться в садівницькому товаристві 
«Мічурінець» масив Карпатські зорі» 
 

24 Про присвоєння назви новій вулиці в місті Коломия 

25 Про присвоєння назви садівницькому товариству в селі Шепарівці 

26 Про утворення пожежних дружин добровільної пожежної охорони в селах Шепарівці, 
Воскресинці, Іванівці, Товмачик, Саджавка та Кубаївка Коломийської об’єднаної 
територіальної громади  

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

28 Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 
надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції  



29 Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

30 Про внесення змін до рішення Коломийської міської ради від 13.12.2018 року № 3231-
39/2018 «Про надання пільг у 2019 році»  

31 Про затвердження Порядку проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на 
2019 рік в новій редакції 

32 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018 р. №2346-29/2018 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених в міському бюджеті для 
виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які опинились в скрутному 
житловому та матеріально- побутовому становищі, внаслідок важкого захворювання, 
оперативного втручання» 

33 Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитку вул. Карпатська, 40  

34 Про продовження договору оренди від 01.07.2016р. № 52 на нежитлове приміщення по вул. 
Мазепи, 1 (не прийнято) 
 

35 Про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019р. №3555-42/2019 «Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 
приватизації в 2019 році» 

36 Про припинення права господарського відання на нежиле приміщення (адмінкорпус) по 
вул. Богуна, 42/1 

37 Про припинення права господарського відання на  нежиле приміщення (адмінкорпус) по 
вул. Богуна, 42/2 

38 Про припинення права оперативного управління на нежиле приміщення (юнацька 
бібліотека) по вул. Мазепи, 287 

39 Про внесення змін до відомостей про комунальне підприємство «Коломийська міська 
ритуальна служба», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

40 Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора та 
педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції 

41 Про затвердження штатного розпису педагогічних працівників комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської області в 
новій редакції 

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

43 Д.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2018р. №3225-39/2018 «Про 
оплату праці Коломийського міського голови у 2019 році» 

44 Д.3. Про затвердження переліку проектів, що фінансуються у 2019 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на формування інфраструктури 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

45. Д.1. Про анулювання результату земельного аукціону з продажу земельної ділянки 

46. Д.2. Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
 

47. Д.3. Про затвердження проекту землеустрою 

48. Д.4. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)  

49. Д.5. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)  

50. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
 

51. Про затвердження проекту землеустрою 
 



52. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних торгах 
 

53. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення та стартову ціну для продажу на земельних торгах 
 

54. Про надання земельних ділянок у власність 
 

55. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

56. Про землекористування по вулиці Івана Франка, 33/1 
 

 

57. Про зміну землекористувань 
 

58. Про зміну землекористування на бульварі Лесі Українки, 32-а 
 

59. Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 82 
 

60. Про поділ земельних ділянок 
 

61. Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра Русина, 2-а 
 

62. Про поділ земельної ділянки на вулиці Карпатська, 176 
 

63. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 150 
 

64. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 
 

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

66. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
 

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки на вулиці Братів Білоусів, 11 
 

68. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на площі Старий Ринок, 2 

69. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
 

70. Про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків 
 

71. Про землекористування на площі Привокзальній, 3 (знято на доопрацювання) 
 

72. Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 1 
 

73. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

74. Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 12-а 
 

75. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 25.01.2018 р. № 2395-29/2018 
 

76. Про землекористування по вулиці Василя Стефаника, 5-Б 
 

77. Про надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
 

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 
 



79. Про землекористування на площі Ринок, 7Б 
 

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

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

82. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд гр. Якимишин Г. Д. 
 

83. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Іванівці 
 

84. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Шепарівці 
 

85. Про зміну землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 20-а 
 

86. Про поновлення договору оренди земельної ділянки в селі Саджавка (не прийнято) 
 

87. Про поновлення договору оренди землі на вулиці Адама Міцкевича,  69-а 

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

89. Про землекористування на площі Ринок, 5/1 
 

90. Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 11 
 

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

92. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Аеропортна 
 

 

93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (не 
прийнято) 
 

94. Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не прийнято) 
 

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

96. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Миколи Лисенка (не прийнято) 
 

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

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

99. Про землекористування на вулиці Івана Богуна,12-а (не прийнято) 
 

100. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в с. Саджавка 
 

101. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Карпатській 
 



102. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Олени Пчілки (не прийнято) 
 

103. Про землекористування на вулиці Патріарха Й.Сліпого, 4 
 

104. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 
 

105. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва 
 

106. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Карпатська, 189 (знято на 
доопрацювання) 
 

107. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства (знято на доопрацювання) 

108. 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. (знято на доопрацювання) 
 

109. Про надання земельних ділянок у власність в с. Товмачик 
 

110. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
 

111. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 
 

112. Про поділ земельної ділянки на площі Ринок, 23 (не прийнято) 
 

113. Про землекористування в с. Шепарівці 
 

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

115. Про землекористування по вулиці Тараса Шевченка 
Мондрик Богдан Йосипович 
 

116. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Кирила Трильовського, 37 
 

117. Про землекористування на вулиці Театральна, 46 
 

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

119. Про зміну землекористування на площі Тараса Шевченка, 26 та вулиці Михайла 
Лермонтова, 1 
 

120. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель і споруд (не прийнято) 
 

121. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель і споруд у с.Товмачик  
 

122. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель і споруд гр. Григорців В.В. 
 

123. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 
 

124. Про прийняття рішень по депутатських запитах 



125. Різне 
 

126. Про закриття 47 сесії міської ради 
 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

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

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Г.Романюк запропонував надати слово Б.Юращуку 
ВИСТУПИЛИ: Б.Юращук, І.Слюзар 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

 - В.Будзінський щодо приведення дорожнього покриття на перехресті 
вулиць Мазепи - Симоненка в належний стан; 

- В.Андрейченко щодо систематичних підпалів полів, сіна, бадилля та 
сміття; 

- В.Андрейченко щодо прокопки ровів вздовж вулиці Маковея; 
- А.Турянський щодо застосування заходів зі знищення борщівника 

"Сосновського" в мікрорайоні вул. Достоєвського; 
- А.Турянський щодо відновлення дорожнього полотна по вул. Слобідська, 

Лісова, Квіткова, Січнева, Ярослава Мудрого та Князя Володимира; 
- А.Турянський ремонту дорожнього полотна по вул. І.Франка; 
- П.Васкул щодо освітлення по вул. Шкільна; 

- В.Козоріз щодо фінансової допомоги сім'ї, будинок якої постраждав від 
пожежі по вул. Довбуша. 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар:  
Переходимо до розгляду порядку денного: 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської 
ради сьомого» демократичного скликання» 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3777-47/2019 зі змінами додається 
 

2.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до положень про постійні комісії міської 
ради» 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович, секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення зі змінами, запропонованими                   
Л.Бордуном – 14 



ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3778-47/2019 зі змінами додається 
 

3.СЛУХАЛИ: «Про утворення робочої групи з питань підготовки та 
розроблення проекту Статуту територіальної громади міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович, секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3779-47/2019 зі змінами додається 
 

4.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Порядку внесення місцевої ініціативи на 
розгляд Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3780-47/2019 додається 
 

5.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Кодексу етики депутата Коломийської 
міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3781-47/2019 додається 
 

6.СЛУХАЛИ: «Про встановлення збору за місця для паркування 
транспортних засобів» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політки та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3782-47/2019 додається 
 

7.СЛУХАЛИ: «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 
податку на 2020 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політки та енергозбереження міської ради 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3783-47/2019 додається 
 ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
 

8.СЛУХАЛИ: «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політки та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3784-47/2019 зі змінами додається 
 

9.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3785-47/2019 додається 
 

10.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про транспортний податок» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політки та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3786-47/2019 додається 
 

11.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми “Громадський бюджет міста 
Коломиї на 2017-2021 роки” та Положення про Громадський бюджет міста 
Коломиї у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політки та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Проскурняк, С.Лосюк, Р.Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова М.Данищуку – 24 
ВИСТУПИЛИ: М.Данищук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3787-47/2019 зі змінами додається 
 

12.СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
13.12.2018 №3234-39/2018 “Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 рік”» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політки та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Григорук, В.Будзінський 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3788-47/2019 додається 
 

13.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про порядок використання 
електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є 
меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини 
першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» 
ДОПОВІДАЧ: Геник Наталія Антонівна, начальник відділу економічного 
аналізу та стратегічного розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3789-47/2019 додається 
 

14.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 
р. № 3171-39/2018-39 «Про  внесення змін до рішення міської ради від 
06.09.2018 року № 2891-36/2018-36 «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 22.11.2016 №991-14/2016 «Про затвердження міської цільової Програми 
містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста 
Коломиї на 2017 – 2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3790-47/2019 додається 
 

15.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Внесення змін до генерального плану в поєднанні з детальним 
планом території по вул. Адама Міцкевича, 68-84, с. Воскресинці Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3791-47/2019 додається 
 

16.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території по вул. Привокзальна с. Товмачик Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3792-47/2019 додається 
 

17.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення детальних планів 
територій масивів у садівницькому товаристві «Мічурінець» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3793-47/2019 додається 
 

18.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території в урочищі Левади с. Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3794-47/2019 додається 
 

19.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту Детального 
плану території в районі урочища «Поліна» села Воскресинці Коломийської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3795-47/2019 додається 
 

20.СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту Детального плану території по 
вул. Залізнична, 68А, cела Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3796-47/2019 зі змінами додається 
 

21.СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту Детального плану території по 
вул.Романа Шухевича, cела Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3797-47/2019 додається 
 

22.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.11.2018р. №3207-39/2018 «Про затвердження назв нових вулиць, що 
знаходяться в садівницькому товаристві «Мічурінець» масив Карпатські зорі» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3798-47/2019 додається 
 

23.СЛУХАЛИ: «Про присвоєння назви новій вулиці в місті Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3799-47/2019 додається 
 

24.СЛУХАЛИ: «Про присвоєння назви садівницькому товариству в селі 
Шепарівці» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3800-47/2019 додається 
 

25.СЛУХАЛИ: «Про утворення пожежних дружин добровільної пожежної 
охорони в селах Шепарівці, Воскресинці, Іванівці, Товмачик, Саджавка та 
Кубаївка Коломийської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Кротюк Олександр Степанович, начальник відділу з питань 
цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3801-47/2019 додається 
 

26.СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс військової частини А4267 в м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Кротюк Олександр Степанович, начальник відділу з питань 
цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3802-47/2019 додається 
 



27.СЛУХАЛИ: «Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 
міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Рогулько Юрій Васильович, заступник начальника управління – 
начальник відділу ведення реєстру територіальної громади УНАП 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3803-47/2019 додається 
 

 28.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про конкурс на посаду 
керівника закладу загальної середньої освіти Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Бордун Любомир Бориславович, начальник управління освіти 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3804-47/2019 додається 
 

29.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення Коломийської міської ради 
від 13.12.2018 року № 3231-39/2018 «Про надання пільг у 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту 
соціальної політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3805-47/2019 додається 
 

30.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Порядку проведення компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 
маршрутах загального користування на 2019 рік в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту 
соціальної політики міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В. Будзінський 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3806-47/2019 додається 
 

31.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018 
р. №2346-29/2018 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених в міському бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги 
громадянам, які опинились в скрутному житловому та матеріально- побутовому 
становищі, внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання» 
ДОПОВІДАЧ: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту 
соціальної політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3807-47/2019 додається 
 

32.СЛУХАЛИ: «Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитку 
вул. Карпатська, 40 г» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3808-47/2019 додається 



 
33.СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.07.2016 р. №52 

на нежитлове приміщення по вул. Мазепи,1» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

34.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019р. 
№3555-42/2019 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
міської ради, які підлягають приватизації в 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3809-47/2019 додається 
 

35.СЛУХАЛИ: «Про припинення права господарського відання на нежиле 
приміщення (адмінкорпус) по вул. Богуна, 42/1» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3810-47/2019 додається 
 

36.СЛУХАЛИ: «Про припинення права господарського відання на  нежиле 
приміщення (адмінкорпус) по вул. Богуна, 42/2» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3811-47/2019 додається 
 

37.СЛУХАЛИ: «Про припинення права оперативного управління на 
нежиле приміщення (юнацька бібліотека) по вул. Мазепи, 287» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3812-47/2019 додається 
 

38.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до відомостей про комунальне 
підприємство «Коломийська міська ритуальна служба», що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» 
ДОПОВІДАЧ: Джаман Роман Васильович, директор КП «Коломийська міська 
ритуальна служба» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3813-47/2019 додається 
 



39.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про проведення конкурсу 
на посаду директора та педагогічних працівників комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Михайлова Людмила Миколаївна, директор комунальної 
установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3814-47/2019 додається 
 

40.СЛУХАЛИ: «Про затвердження штатного розпису педагогічних 
працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Михайлова Людмила Миколаївна, директор комунальної 
установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3815-47/2019 додається 
 

41.СЛУХАЛИ: «Д.1. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3816-47/2019 додається 
 

42. СЛУХАЛИ: Д.2. «Про внесення змін до рішення міської ради від 
13.12.2018р. №3225-39/2018 «Про оплату праці Коломийського міського голови 
у 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович 
ВИСТУПИЛИ: Слюзар Ігор Богданович, міський голова, повідомив про 
конфлікт інтересів, та про те, що  участі у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3817-47/2019 додається 
 

43.СЛУХАЛИ: «Д.3. Про затвердження переліку проектів, що 
фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевому бюджету на формування інфраструктури Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3818-47/2019 додається 
 

44.СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду питання №34 «Про 
продовження договору оренди від 01.07.2016р. № 52 на нежитлове приміщення 
по вул. Мазепи, 1» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 



 
45.СЛУХАЛИ: «Д.1. Про анулювання результату земельного аукціону з 

продажу земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3819-47/2019 додається 
 

46.СЛУХАЛИ: «Д.2. Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3820-47/2019 додається 
 

47.СЛУХАЛИ: «Д.3. Про затвердження проекту землеустрою» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3821-47/2019 додається 
 

48.СЛУХАЛИ: «Д.4. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)»  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3822-47/2019 додається 
 

49.СЛУХАЛИ: «Д.5. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)»  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3823-47/2019 додається 
 

50.СЛУХАЛИ: «Про продаж права оренди землі на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3824-47/2019 додається 
 

51.СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3825-47/2019 додається 



 
52.СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 
на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3826-47/2019 додається 
 

53.СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 
на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3827-47/2019 додається 
 

54.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3828-47/2019 додається 
 

55.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: К.Станко, оголосив про конфлікт інтересів та про те, що участі 
у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3829-47/2019 додається 
 

56.СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Франка, 33/1» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3830-47/2019 додається 
 

57.СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ:  С.Проскурняк оголосив про конфлікт інтересів та про те, що 
участі у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3831-47/2019 додається 
 

58.СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на бульварі Лесі Українки, 
32-а» 



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3832-47/2019 додається 
 

59.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла 
Грушевського, 82» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3833-47/2019 додається 
 

60.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3834-47/2019 додається 
 

61.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Олександра 
Русина, 2-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3835-47/2019 додається 
 

62.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Карпатська, 176» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3836-47/2019 додається 
 

63.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 150» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за  повернення до розгляду питання – 25 
ГОЛОСУВАЛИ: за порядок денний в цілому – 26 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3837-47/2019 додається 
 

64.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3838-47/2019 додається 
 

65.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3839-47/2019 додається 
 

66.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3840-47/2019 додається 
 

67.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці 
Братів Білоусів, 11» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3841-47/2019 додається 
 

68.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
площі Старий Ринок, 2» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3842-47/2019 додається 
 

69.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3843-47/2019 додається 
 

70.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування багатоквартирних житлових будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3844-47/2019 додається 
 

71.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Тараса Шевченка, 1» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3845-47/2019 додається 
 

72.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічних 
документацій щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)» 



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3846-47/2019 додається 
 

73.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 
12-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3847-47/2019 додається 
 

74.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 25.01.2018 р. № 2395-29/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3848-47/2019 додається 
 

75.СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Василя Стефаника, 5-Б» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3849-47/2019 додається 
 

76.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки)» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3850-47/2019 додається 
 

77.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3851-47/2019 додається 
 

78.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Ринок, 7Б» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3852-47/2019 додається 
 



79.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3853-47/2019 додається 
 

80.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.6 та п.13 на доопрацювання – 22 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення в цілому без п.6 та п.13 – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

81.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.» Якимишин Г. Д. 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3854-47/2019 додається 
 

82.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Іванівці» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3855-47/2019 додається 
 

83.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Шепарівці» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3856-47/2019 додається 
 

84.СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Миколи 
Леонтовича, 20-а 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3857-47/2019 додається 
 

85.СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки в селі 
Саджавка» 



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

86.СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди землі на вулиці Адама 
Міцкевича, 69-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3858-47/2019 додається 
 

87.СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
вулиці Карпатська, 211» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова п.Андрусяк – 18 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

88.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Ринок, 5/1» 
СЛУХАЛИ: ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3859-47/2019 додається 
 

89.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 11» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосиповичм 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3860-47/2019 додається 
 

90.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3861-47/2019 додається 
 

91.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Аеропортна» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3862-47/2019 додається 
 



92.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосиповичм 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

93.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів»  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосиповичм 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

94.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів на площі Відродження» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

95.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів на вулиці Миколи Лисенка» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

96.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки»  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3863-47/2019 додається 
 

97.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки»  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3864-47/2019 додається 
 

98.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Богуна,12-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



99.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Саджавка» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3865-47/2019 додається 
 

100.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатській» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3866-47/2019 додається 
 

101.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олени Пчілки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович,, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

102.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Патріарха Й.Сліпого, 
4» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3867-47/2019 додається 
 

103.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3868-47/2019 додається 
 

104.СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3869-47/2019 додається 
 

105.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність с.Товмачик» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3870-47/2019 додається 
 



106.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3871-47/2019 додається 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
 

107.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1 – 24 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2 – 2 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення в цілому без п.2 – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3872-47/2019 зі змінами додається 
 

108.СЛУХАЛИ: «Ринок 23» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

109.СЛУХАЛИ: «Про землекористування в с.Шепарівці» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3873-47/2019 додається 
 

110.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.2 на доопрацювання – 22 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення без п.2 в цілому – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3874-47/2019 додається 
 

111.СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Т.Шевченка» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за– 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3875-47/2019 додається 
 

112.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Кирила Трильовського, 37» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3876-47/2019 додається 
 

113.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Театральна, 46» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3877-47/2019 додається 
 

114.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3878-47/2019 додається 
 

115.СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на площі Тараса 
Шевченка, 26 та вулиці Михайла Лермонтова, 1» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3879-47/2019 додається 
 

116.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

117.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд у с.Товмачик» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3880-47/2019 додається 
 

118.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд гр. Григорців В.В.» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3881-47/2019 додається 
 



119.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

120.СЛУХАЛИ: №45 «Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович, начальник відділу земельних 
відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 

121.СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На сорок сьомій сесії депутатами внесено 8 депутатських запитів. Відповідно 
до пункту 12 статті 2.6 Регламенту міської ради 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 - 21           
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3882-47/2019 - №3889-47/2019 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 47 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: 47 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст       
організаційного відділу                                                                     Я. Липка 


