
Протокол 
Тридцять п'ятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

19.07.2018 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 25 депутатів міської ради 

Відсутні: Л.Жупанський, І.Костюк, П.Кривюк, Г.Луцак, В.Мельничук, 
М.Михайлюк, К.Станко, С.Федчук, О.Яцяк 
 
Тридцять п'яту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 35-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: відкрити 35 сесію міської ради 

Тридцять п'ята 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 – 26                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Т.Боднарук – депутат міської ради 
Запропонував внести у порядок денний звернення Коломийської міської 

ради: 
1.«Про звернення Коломийської міської ради до Президента України              
П.Порошенка, Премʼєр-міністра України В. Гройсмана, Генерального 
прокурора України Ю. Луценка, Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань податкової та митної політики Н. Южаніної, першого заступника 
Голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпеки О. Домбровського». 
 

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний вісімнадцять загальних питань: 

1. «Про затвердження Положення про Управління комунального господарства 
Коломийської міської ради в новій редакції»  
2. «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні 
вартості будівництва об'єктів в м. Коломиї на 2018 рік» 
3. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/2» 
4. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/3» 
5. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул.Коцюбинського,7а» 
6. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Шухевича,74» 



7. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Шухевича, 76» 
8. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по  вул. Горбаша, 9» 
9. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Леонтовича,22 « 
10. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по бульварі Лесі 
Українки, 12а» 
11. «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Стефаника,5б»  
12. «Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації–нежилого приміщення по вул. Грушевського, 41» 
13. «Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації -нежитлової будівлі по вул. Петлюри, 40» 
14. «Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації -нежитлової будівлі по пл. Відродження, 9» 
15. «Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації -нежитлової будівлі по вул. Переяславська, 2а» 
16. «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018 р.  №2349-
29/2018 «Про хід виконання рішення міської ради від 16.12.2009 №2456-
44/2009 «Про стан обліку, збереження та використання майна комунальної 
власності» 
17. «Про втрату чинності п. 11 рішення міської ради від 02.06.2010 р. №2778-
50/2010 та втрату чинності рішення міської ради від 09.09.2010 р. №2956-
52/2010» 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 2 земельні питання: 

 

1.«Про землекористування на вулиці Івана Шарлая»                                          
2. «Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017р. №1965-
25/2017»                                                                                                              
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного загальне питання №22: 
1. №22 «Про списання з балансу основних засобів» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22 
ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 

 

        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25                 

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

1 Про звернення Коломийської міської ради  

2 Про план роботи міської ради на друге півріччя 2018 року 

3 Про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року 
4 Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за І півріччя 2018 



року 

5 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 

6 Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 
органів 

7 Про затвердження Положення про відділ економіки, інвестиційної політики та 
енергозбереження міської ради 

8 Про затвердження Положення про відділ економічного аналізу та стратегічного 
планування міської ради 

9 Про внесення змін до рішення міської ради від 29.05.2018 №2669-33/2018 «Про 
затвердження тендерного комітету міської ради у новому складі» 

10 Про виключення пункту 178 з додатку №1 рішення міської ради від 19.02.2015 р. 
№2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних 
типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території  м. 
Коломиї» 

11 Звіт про виконання соціальних програм за 2017 рік та перше півріччя 2018 року 

12 Про внесення змін до Програми «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї 
на 2017-2019 роки» 

13 Про внесення змін в окремі рішення міської ради 

14 Про внесення змін до міської цільової програми розвитку первинної медико-санітарної 
допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016 – 2020 рр., 
затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2015 року № 20-3/2015 
 

15 Про внесення змін до міської програми «Покращення діагностики, лікування та 
профілактики злоякісних новоутворів в м. Коломиї на 2017-2020 роки», затвердженої 
рішенням міської ради від 25.05.2017 року № 1521-21/2017 

16 Про внесення змін до міської програми «Забезпечення амбулаторного лікування 
окремих категорій населення міста Коломиї на 2018-2022 роки», затвердженої 
рішенням міської ради від 17.08.2017 року № 1803-24/2017 

17 Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству Коломийської міської 
ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
списання основних засобів 

18 Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитку по вул. Карпатська, 40 г 

19 Про переукладення договору оренди № 402 від 23.02.2017 р. на нежитлове приміщення 
по вул. Шухевича, 78 

20 Про продовження договору оренди № 37 від 01.02.2018 р. на нежитлове приміщення 
по пл. Відродження, 14 

21 Про продовження договору оренди № 19 від 01.08.2015 р. на нежитлове приміщення 
по вул. Мазепи, 1 

22 Про розірвання  договору оренди на нежитлове приміщення по пр.  Грушевського, 41 

23 Про списання з балансу основних засобів (знято) 

24 Про надання в оренду частини нежитлового приміщення по вул. М. Драгоманова, 3 “в” 

25 Про схвалення проектів рішень про добровільне приєднання сільських територіальних 
громад до Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 



26 Д.1 Про затвердження Положення про Управління комунального господарства 
Коломийської міської ради в новій редакції  
 

27 Д.2 Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 
будівництва об'єктів в м. Коломиї на 2018 рік 
 

28 Д.3 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/2 

29 Д.4 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/3 

30 Д.5 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Коцюбинського,7а 

31 Д.6 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по  вул. Шухевича,74 

32 Д.7 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Шухевича, 76 

33 Д.8 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по  вул. Горбаша, 9 

34 Д.9 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Леонтовича,22 

35 Д.10 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по бульварі Лесі Українки, 12а 

36 Д.11 Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. Стефаника,5б 

37 Д.12 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації–нежилого приміщення по вул. Грушевського, 41 

38 Д.13 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації -нежитлової будівлі по вул. Петлюри, 40 (не прийнято) 

39 Д.14 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації -нежитлової будівлі по пл. Відродження, 9 

40 Д.15 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації -нежитлової будівлі по вул. Переяславська, 2а 

41 Д.16 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018 р.  №2349-29/2018 
«Про хід виконання рішення міської ради від 16.12.2009 №2456-44/2009 «Про стан 
обліку, збереження та використання майна комунальної власності» 
 

42 Д.17 Про втрату чинності п. 11 рішення міської ради від 02.06.2010 р. №2778-50/2010 
та втрату чинності рішення міської ради від 09.09.2010 р. №2956-52/2010 

43 Про землекористування по вулиці Івана Франка, 39 

44 Про землекористування по вулиці Марії Заньковецької, 1 

45 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

46 Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

47 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Майданського, 9 

48 Про землекористування на вулиці Миколи    Леонтовича, 18 

49 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 65-а 

50 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва 

51 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для індивідуального садівництва 

52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для індивідуального садівництва 

53 Про внесення змін в рішення міської ради від 25.01.2018р.  № 2366-29/2018 
54 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Андрія Чайковського, 



18 
55 Про зміну землекористувань 

56 Про розгляд звернення Червінко К. М. та Бакай М. Б. 

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

58 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

59 Про зміну цільових призначень земельних ділянок 
60 Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
61 Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

62 Про надання земельних ділянок у власність 

63 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

64 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних  ділянок для індивідуального садівництва 

65 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки на вулиці Андрія Войнаровського 

66 Д.1 Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

67 Д.2 Про внесення змін до рішення міської ради 

68 Про прийняття рішень по депутатських запитах 

69 Різне 

70 Про закриття 35 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 

 1. І.Слюзар, міський голова, повідомив, що з надійшла заява про зміни у 
керівному складі депутатської фракції політичної партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність». Вважати головою депутатської фракції політичної 
партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Жупанського Любомира 
Степановича, у зв’язку з обранням секретаря міської ради Романюка Олега 
Івановича.  
 2. Г.Романюк, депутат міської ради, зачитав звернення щодо не 
підтримувати відведення земельної ділянки для кладовища юдейської громади 
по вул. А.Чехова. Запропонував розробити та у подальшому винести на розгляд 
сесії міської ради відповідний проект рішення. 
 3. Є.Заграновський, депутат міської ради, запропонував утворити робочу 
групу з метою вивчення питання реконструкції берегоукріплення – 
влаштування дамби на р. Прут від моста в с. Нижній Вербіж до парку імені Т. 
Шевченка в м. Коломиї, а також забезпечення повного і неупередженого 



дослідження всіх обставин, пов’язаних з виконанням робіт за договором 
підряду №53 від 28.04.2017 р. по витрачених коштах.  

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 
 - А. Турянський щодо встановлення камер спостереження на світлофорах 
біля ЗОШ №7 по вулиці Карпатській; 
 - А. Турянський щодо вирівнювання дорожнього покриття щебнем по 
вулиці Карпатській від №60в до №68; 
 - А. Турянський щодо вирівнювання дорожнього покриття щебнем по 
вулицях Будівельна, Слобідська, Ярослава Мудрого, Січнева, Достоєвського; 
 - Є. Заграновський щодо звернення мешканців будинків по пр. 
Грушевського, 53, 53а, 55а, 55б, 57 з проханням не дозволити власникам 
будинку по пр. Грушевського, 55 продовжувати розпочате будівництво 
приміщень, яке ведеться без технічної документації з порушенням будівельних 
норм і не відповідає вимогам інфраструктури нашого міста; 
 - Є. Заграновський щодо створення робочої групи з вивчення питання 
реконструкції берегоукріплення – влаштування дамби на р. Прут від моста в       
с.Нижній Вербіж до парку імені Т. Шевченка в м. Коломиї, а також забезпечення 
повного і неупередженого дослідження всіх обставин, пов’язаних з виконанням 
робіт за договором підряду №53 від 28.04.2017 р. по витрачених коштах; 
 - Т. Гнатишин щодо щодо звернення мешканців та підприємців вулиці 
Чорновола та Валової про проблеми з електропостачанням; 
 - В. Андрейченко щодо звернення батьків та адміністрації Коломийського 
НВК №20 «Світлячок» про відновлення асфальтового покриття або завезення 
гравію на територію закладу; 
 - С. Лосюк щодо підготовки позову в суд про розірвання договору оренди 
землі з фірмою «Підзембудкомунікації» та терміново почати пошук інвестора 
для побудови сміттєпереробного комплексу; 
 - Р. Крутко щодо проведення ремонту дорожнього покриття по вулиці 
Новодворського та провулку біля інфекційної лікарні з вулиці Петлюри; 
 - В. Григорук щодо перевірки ходу за виконанням його депутатських 
запитів та депутатських звернень за 2018 рік; 
 - Г. Романюк щодо розроблення проекту благоустрою частини парку по 
вулиці Чехова за результатами громадських слухань від 02.07.2018 р.; 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Т.Боднарук, депутат міської ради  
ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2808-35/2018 зі змінами додається 

2. СЛУХАЛИ: «Про план роботи міської ради на друге півріччя 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2809-35/2018 додається 



3. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: В.Григорук, Л.Бордун, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2810-35/2018 додається 

4. СЛУХАЛИ: «Про використання коштів з резервного фонду міського 
бюджету за І півріччя 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, В.Григорук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2811-35/2018 додається 

5. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: В.Григорук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2812-35/2018 додається 

6. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2813-35/2018 додається 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2814-35/2018 додається 

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ економічного 
аналізу та стратегічного планування міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Н.Геник, начальник відділу економічного аналізу та 
стратегічного планування міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2815-35/2018 зі змінами додається 

9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.05.2018 
№2669-33/2018 «Про затвердження тендерного комітету міської ради у новому 
складі» 
ДОПОВІДАЧ: Н.Геник, начальник відділу економічного аналізу та 
стратегічного планування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2816-35/2018 зі змінами додається 



10. СЛУХАЛИ: «Про виключення пункту 178 з додатку №1 рішення 
міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної 
схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території  м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, заступник начальника відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2817-35/2018 додається 

11. СЛУХАЛИ: «Звіт про виконання соціальних програм за 2017 рік та 
перше півріччя 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2818-35/2018 додається 

12. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми «Надання соціальних 
послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2819-35/2018 додається 

13. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в окремі рішення міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: А.Прайс, заступник в.о. головного лікаря КЗ КНП КМР КМЦ 
ПМСД 
ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2820-35/2018 додається 

 
14. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міської цільової програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті 
Коломиї на період 2016 – 2020 рр., затвердженої рішенням міської ради від 
10.12.2015 року № 20-3/2015» 
ДОПОВІДАЧ: А.Прайс, заступник в.о. головного лікаря КЗ КНП КМР КМЦ 
ПМСД 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2821-35/2018 додається 

15. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міської програми «Покращення 
діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів в м. Коломиї на 
2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2017 року № 
1521-21/2017» 



ДОПОВІДАЧ: А.Прайс, заступник в.о. головного лікаря КЗ КНП КМР КМЦ 
ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2822-35/2018 додається 

16. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міської програми «Забезпечення 
амбулаторного лікування окремих категорій населення міста Коломиї на 2018-
2022 роки», затвердженої рішенням міської ради від 17.08.2017 року                               
№ 1803-24/2017» 
ДОПОВІДАЧ: А.Прайс, заступник в.о. головного лікаря КЗ КНП КМР КМЦ 
ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2823-35/2018 додається  

17. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на списання основних засобів»  
ДОПОВІДАЧ: А.Прайс, заступник в.о. головного лікаря КЗ КНП КМР КМЦ 
ПМСД 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2824-35/2018 додається 

18. СЛУХАЛИ: «Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитку 
по вул. Карпатська, 40 г» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2825-35/2018 додається 

19. СЛУХАЛИ: «Про переукладення договору оренди № 402 від                     
23.02.2017 р. на нежитлове приміщення по вул. Шухевича, 78» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2826-35/2018 додається 

20. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди № 37 від 01.02.2018 р. 
на нежитлове приміщення по пл. Відродження, 14» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2827-35/2018 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди № 19 від 01.08.2015 р. 
на нежитлове приміщення по вул. Мазепи, 1» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2828-35/2018 додається 



22. СЛУХАЛИ: «Про розірвання договору оренди на нежитлове 
приміщення по пр.  Грушевського, 41» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2829-35/2018 додається 

23. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду частини нежитлового приміщення 
по вул. М. Драгоманова, 3 “в”» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2830-35/2018 додається 

24. СЛУХАЛИ: «Про схвалення проектів рішень про добровільне 
приєднання сільських територіальних громад до Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2831-35/2018 додається 

25. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про Управління 
комунального господарства Коломийської міської ради в новій редакції»  
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2832-35/2018 додається 

26. СЛУХАЛИ: «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати 
при визначенні вартості будівництва об'єктів в м. Коломиї на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2833-35/2018 додається 

27. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по                          
вул. Богуна, 42/2» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2834-35/2018 додається 

28. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по                         
вул. Богуна, 42/3» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2835-35/2018 додається 

29. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. 
Коцюбинського,7а» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2836-35/2018 додається 

30. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по                          
вул. Шухевича,74» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2837-35/2018 додається 

31. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по                           
вул. Шухевича, 76» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2838-35/2018 додається 

32. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по                          
вул. Горбаша, 9» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2839-35/2018 додається 

33. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по                      
вул. Леонтовича,22» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2840-35/2018 додається 

35. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по 
бульварі Лесі Українки, 12а» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2841-35/2018 додається 

36. СЛУХАЛИ: «Про приватизацію об'єкта комунальної власності по вул. 
Стефаника,5б» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2842-35/2018 додається 

37. СЛУХАЛИ: «Про включення до переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації–нежилого приміщення по 
вул. Грушевського, 41» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2843-35/2018 додається 



38. СЛУХАЛИ: «Про включення до переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації - нежитлової будівлі по                                
вул. Петлюри, 40» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ВИСТУПИЛИ: О.Романюк, Л.Бордун, С.Проскурняк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

39. СЛУХАЛИ: «Про включення до переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації -нежитлової будівлі по                               
пл. Відродження, 9» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2844-35/2018 додається 

40. СЛУХАЛИ: «Про включення до переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації -нежитлової будівлі по                        
вул. Переяславська, 2а» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2845-35/2018 додається 

41. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018 
р.  №2349-29/2018 «Про хід виконання рішення міської ради від 16.12.2009 
№2456-44/2009 «Про стан обліку, збереження та використання майна 
комунальної власності» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2846-35/2018 додається 

42. СЛУХАЛИ: «Про втрату чинності п. 11 рішення міської ради від 
02.06.2010 р. №2778-50/2010 та втрату чинності рішення міської ради від 
09.09.2010 р. №2956-52/2010» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2847-35/2018 додається 

Розгляд земельних питань: 
 

43. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Франка, 39» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Т.Кмич, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Т.Кмич – 17 
ВИРІШИЛИ: не надавати слово 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2848-35/2018 додається 



44. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Марії                       
Заньковецької, 1» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2849-35/2018 додається 

45. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічних документацій із 
землеустрою щодо інвентаризації земель» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  повернення до розгляду питання - 23 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2850-35/2018 додається 

46. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2851-35/2018 додається 

47. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана 
Майданського, 9» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2852-35/2018 додається 

48.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Миколи Леонтовича, 18» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2853-35/2018 додається 

49. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Симона Петлюри, 65-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2854-35/2018 додається 

50. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2855-35/2018 додається 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2856-35/2018 додається 

52. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2857-35/2018 додається 

 
53. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 

25.01.2018р.№ 2366-29/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2858-35/2018 додається 

54. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Андрія Чайковського, 18» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2859-35/2018 додається 

55. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2860-35/2018 додається 

56. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Червінко К. М. та Бакай М. Б.» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2861-35/2018 додається 

57. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2862-35/2018 додається 

58. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2863-35/2018 додається 

59. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільових призначень земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2864-35/2018 додається 

60.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2865-35/2018 додається 

61. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у спільну сумісну 
власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2866-35/2018 додається 

62. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2867-35/2018 зі змінами додається 

63. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2868-35/2018 додається 

64. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар запропонував п.4 зняти на доопрацювання 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.4 на доопрацювання -  22 
ВИРІШИЛИ: зняти п.4 на доопрацювання 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2869-35/2018 зі змінами додається 

65. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія 
Войнаровського» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2870-35/2018 додається 

66. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2871-35/2018 додається 



67. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від      
12.10.2017 р. №1965-25/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2872-35/2018 додається 

68. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На тридцять п'ятій сесії депутатами внесено 11 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 - 25           
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №2873-35/2018 по №2883-35/2018 

додаються 
 

69. СЛУХАЛИ: «Про повернення до розгляду порядку денного» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10       
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 35 (позачергової) сесії сьомого демократичного 
скликання розглянуто.  
За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: 35 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст                                    Я.Липка                
організаційного відділу     

 


