
Протокол 
П’ятдесят другої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 
28.09.2019 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 25 депутатів міської ради 
Відсутні: Т.Боднарук, В.Василевський, П.Васкул, Л.Жупанський, І.Ільчишин, 
П.Кривюк, Р.Крутко, М.Михайлюк, О.Поясик, М.Прусак 
 
За відкриття 52-ої (позачергової) сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: відкрити 52 (позачергову) сесію міської ради 
П’ятдесят друга сесія міської ради вважається відкритою. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано. 
  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного 4 загальні питання: 
1. Про звернення Коломийської міської ради до голови Коломийської районної 

ради Романа Дячука; 
2. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік; 
3. Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 

“Капітальний ремонт будівлі шляхом комплексної термомодернізації 
Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул. М. Заньковецької, 11 в м. 
Коломиї” в новій редакції; 

4. Про втрату чинності рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3988-51/2019 
«Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської ОДА 
Дениса Шмигаля, голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича» 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25             

 ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного.  
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного 5 земельних питань: 
1. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 31.07.2019 р. 

№3949-50/2019; 
2. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 18.10.2018 р. 

№ 3146-38/2018; 
3. Про землекористування на вулиці Валова; 



4. Про землекористування по вулиці Театральна; 
5. Про землекористування на вулиці Валовій, 59 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15            
ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 
 
ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, депутат міської ради 
 Запропонував повернутися до внесення до порядку денного 5 земельних питань 
ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 17                            
ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 
 
ВИСТУПИЛИ: Г.Романюк, депутат міської ради 
 Запропонував вносити до порядку денного кожне земельне питання окремо 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
За пропозицією депутата міської ради Г. Романюка запропонував внести у 

порядок денний додаткове земельне питання №1 «Про внесення змін у рішення 
Коломийської міської ради від 31.07.2019 р. №3949-50/2019» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова  Ігор Слюзар 
За пропозицією депутата міської ради Г. Романюка запропонував внести у 

порядок денний додаткове земельне питання №2 «Про внесення змін у рішення 
Коломийської міської ради від 18.10.2018 р. № 3146-38/2018» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 19 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
За пропозицією депутата міської ради Г. Романюка запропонував внести у 

порядок денний додаткове земельне питання №3 «Про землекористування на 
вулиці Валова» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15 
ВИРІШИЛИ:  не вносити до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
За пропозицією депутата міської ради Г. Романюка запропонував внести у 

порядок денний додаткове земельне питання №4 «Про землекористування по 
вулиці Театральна» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15 
ВИРІШИЛИ:  не вносити до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
За пропозицією депутата міської ради Г. Романюка запропонував внести у 

порядок денний додаткове земельне питання №5 «Про землекористування на 
вулиці Валовій, 59» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 18 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 



 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24                  
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 
 

Порядок денний 
1. Про затвердження Правил утримання домашніх та безпритульних тварин 

(собак та котів) на території Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади 

2. Д.1. Про звернення Коломийської міської ради до голови Коломийської 
районної ради Романа Дячука 

3. Д.2. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

4. Д.3. Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного 
проекту “Капітальний ремонт будівлі шляхом комплексної 
термомодернізації Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул. М. 
Заньковецької, 11 в м. Коломиї” в новій редакції 

5. Д.4. Про втрату чинності рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3988-
51/2019 «Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-
Франківської ОДА Дениса Шмигаля, голови Івано-Франківської обласної 
ради Олександра Сича» 

6. Д.1. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 31.07.2019 
р. №3949-50/2019 

7. Д.2. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 18.10.2018 
р. № 3146-38/2018 

8. Д.5. Про землекористування на вулиці Валовій, 59 

 
Порядок денний: 

 
1. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Правил утримання домашніх та 

безпритульних тварин (собак та котів) на території Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

2. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до голови 
Коломийської районної ради Романа Дячука» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Василь Козоріз, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4051-52/2019 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4052-52/2019 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 
інвестиційного проекту “Капітальний ремонт будівлі шляхом комплексної 
термомодернізації Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул. М. 
Заньковецької, 11 в м. Коломиї” в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Вікторія Образцова, начальник відділу економіки інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4053-52/2019 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: «Про втрату чинності рішення міської ради від 19.09.2019 р. 
№ 3988-51/2019 «Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-
Франківської ОДА Дениса Шмигаля, голови Івано-Франківської обласної ради 
Олександра Сича» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4054-52/2019 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 
31.07.2019 р. №3949-50/2019» 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4055-52/2019 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 
18.10.2018 р. № 3146-38/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4056-52/2019 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Валовій, 59» 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4057-52/2019 додається 
 

9. Різне.  
ВИСТУПИЛИ: В. Григорук, Л. Бордун, В. Будзінський, І. Слюзар, Л. Белявська 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Питання порядку денного 52 (позачергової) сесії сьомого демократичного 
скликання розглянуто.  
За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: 52 (позачергову) сесію міської ради вважати закритою 



 
Міський голова                                                                                  Ігор Слюзар 
 
Протокол вела: 
Спеціаліст І категорії організаційного відділу                               Світлана Бежук 


