
Протокол 
П’ятдесят шостої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

26.12.2019 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні: 23 депутати міської ради 
Відсутні: Володимир Василевський, Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Ігор 
Ільчишин, Петро Кривюк, Сергій Лосюк, Володимир Мельничук, Мирослав 
Михайлюк, Ольга Петрів, Олександр Поясик, Костянтин Станко, Оксана Яцяк 
 
П’ятдесят шосту сесію міської ради відкрив міський голова Ігор Слюзар  
 
За відкриття 56-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: відкрити 56 сесію міської ради 
Засідання 56 сесії міської ради вважається відкритим. 
 
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 – 22 
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного земельні питання №35 “Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки” та №54 “Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки” 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 15 додаткових загальних питань: 
1. Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради; 
2. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської 

ради, які підлягають приватизації у 2020 році; 
3. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вул. 

Яворницького, 26; 



4. Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. №1 на нежитлове 
приміщення по вул. Чорновола, 53; 

5. Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди 
нежитлового приміщення по вул. Вячеслава Чорновола, 28А; 

6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
9. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
10. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської 

ради на баланс Державної установи "Коломийська виправна колонія (№41)"; 
11. Про затвердження регламенту інформаційного обміну в межах 

Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Івано-Франківської області; 

12. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
13. Про передачу на баланс матеріальних цінностей; 
14. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст області будівлі Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного 
диспансеру; 

15. Про уточнення міського бюджету 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 18 додаткових земельних питань: 
1. Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення; 
2. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах; 

3. Про землекористування на вулиці Моцарта, 61; 
4. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая; 
5. Про зміну цільового призначення земельних ділянок; 
6. Про зміну цільового призначення земельних ділянок; 
7. Про поділ земельної ділянки; 
8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Степана Бандери, 40; 
9. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва; 
10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Козацька, 1; 
11. Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, біля 

будинку № 68; 
12. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради; 
13. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Шепарівці; 



14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича; 

15. Про відшкодування територіальній громаді м. Коломиї збитків, 
заподіяних внаслідок використання земельної ділянки комунальної власності з 
порушенням законодавства; 

16. Про землекористування на вулиці Замкова, 74-б; 
17. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних 

гаражів; 
18. Про продаж права оренди землі на земельних торгах. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
1. 1Д.16. Про землекористування на вулиці Замкова, 74-б 

2.  Д.14. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного 
диспансеру 

3.  Д.15. Про уточнення міського бюджету 

4.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації - детального 
плану території у районі вул. Театральної та вул. Валової у м. Коломия 

5.  Про затвердження  Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

6.  Про затвердження списку присяжних для Коломийського міськрайонного суду 
Івано-Франківської області 

7.  Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті 
Коломиї на 2018-2022 роки 

8.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

9.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Білейчука (в межах земельної ділянки Мироненко М.І.) села Воскресинці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

10.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Спортивна (в межах земельної ділянки Чехович В.М.) села Саджавка 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

11.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Тараса Шевченка (в межах земельної ділянки Ославської М.Г.) села Шепарівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

12.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Шухевича (в межах земельної ділянки Ганущака П.Г.) села Воскресинці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

13.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території в межах вул. Йосипа Гірняка - Героїв УПА міста Коломиї Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 

14.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території в урочищі «Левади», квартал 11 (в межах земельної ділянки 



Кобилянського М.В.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

15.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Залізнична, 20 (в межах земельної ділянки Бідащук О.Д.) села 
Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

16.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Українська, 57В (в межах земельної ділянки Палійчук В.О.) села 
Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

17.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Центральна, 4С (в межах земельної ділянки Мочернюка В.В.) 
села Іванівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

18.  Про передачу на баланс нежитлової будівлі (лабораторія) по вул. І.Франка,37б 

19.  Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. № 390 на нежитлове 
приміщення по бул. Лесі Українки, 7/8 

20.  Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. № 124 на нежитлове 
приміщення по вул. Драгирюка, 1 

21.  Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. № 187 на нежитлове 
приміщення по вул. Театральна, 13 

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

23.  Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового 
приміщення по вул. Українська,68 с. Саджавка 

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

25.  Про передачу  матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на 
баланс Коломийського міськрайонного відділу Управління ДСНС України в Івано-
Франківській області 

26.  Про затвердження плану заходів з реалізації  Стратегії розвитку органів системи 
Міністерства внутрішніх справ на період 2019-2020 років 

27.  Про надання пільг у 2020 році 

28.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на 2019 рік 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019р. №3974-51/2019 «Про 
надання дозволу на списання нежитлової будівлі по вул. Довбуша, 19б» 

30.  Про надання згоди комунальному підприємству «Коломияводоканал» на списання 
основних засобів 

31.  Д.1. Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради 

32.  Д.2. Про затвердження переліку б’єктів комунальної власності  міської ради, які 
підлягають приватизації у 2020 році 

33.  Д.3. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вул. 
Яворницького, 26 

34.  Д.4. Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. №1 на нежитлове 
приміщення по вул. Чорновола, 53 

35.  Д.5. Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового 
приміщення по вул. Вячеслава Чорновола, 28А 

36.  Д.6. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

37.  Д.7. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

38.  Д.8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 



39.  Д.9. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

40.  Д.10. Про передачу  матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 
на баланс Державної установи "Коломийська виправна колонія (№41)" 

41.  Д.11. Про затвердження регламенту інформаційного обміну в межах Коломийської 
міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Івано-Франківської області 

42.  Д.12. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

43.  Д.13. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

44.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Йосафата Кобринського 

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

46.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд   

47.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд   

48.  Про поділ земельної ділянки 

49.  Про надання земельних ділянок у власність  для ведення особистого селянського 
господарства  

50.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на площі 
Відродження 

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

52.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

53.  Про землекористування по вулиці Василя Симоненка 

54.  Про землекористування по вулиці Симона Петлюри 

55.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 
56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 
57.  Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а 

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

59.  Про надання земельної  ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

60.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

61.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

62.  Про зміну землекористувань 

63.  Про поновлення договору оренди землі 

64.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування 

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

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Володимира Гнатюка, 38 

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

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Святослава Гординського 

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



70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Отамана УГА Франца Тінкля 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Святослава Гординського 

72.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

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

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

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

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

77.  Про землекористування по вулиці Василя Попадюка 

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

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

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

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

82.  Про надання дозволу розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці  Шкільна, в селі Товмачик 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Родини Гоянюків 

84.  Про землекористування по вулиці Театральна 

85.  Про землекористування на вулиці Валова 

86.  Про визнання рішення таким, що втратило чинність 

87.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 272 

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

89.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

90.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

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

93.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

94.  Про зміну землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 18-а 

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

96.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

97.  Д.1. Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 

98.  Д.2. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 



торгах 

99.  Д.3. Про землекористування на вулиці Моцарта, 61 

100. Д.4. Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 

101. Д.5. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

102. Д.6. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

103. Д.7. Про поділ земельної ділянки 

104. Д.8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Степана Бандери, 40 

105. Д.9. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

106. Д.10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вулиці Козацька, 1 

107. Д.11. Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, біля будинку 
№ 68 

108. Д.12. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

109. Д.13. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Шепарівці 

110. Д.14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича 

111. Д.15. Про відшкодування територіальній громаді м. Коломиї збитків, заподіяних 
внаслідок використання земельної ділянки комунальної власності з порушенням 
законодавства 

112. Д.17. Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

113. Д.18 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

114. Про прийняття рішень по депутатських запитах 

 
 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин для 
оголошення депутатських звернень та запитів.  
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ 
 

ВИСТУПИЛИ: Володимиро Андрейченко з проханням надати слово Івану 
Візнюку 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова, за – 22 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Іван Візнюк щодо закупівлі необхідного обладнання для нової 
української школи ліцею №1 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський з проханням надати слово Богдану 
Юращуку 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова, за – 21 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Богдан Юращук щодо ліквідації дерматовенерологічного 
диспансеру 



 
ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

 
- Євген Заграновський щодо перевірки законності збудованої споруди по вул. 
Новодворського, 17 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар запропонував надати слово Ігорю 
Білоскурському 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова, за – 22 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Білоскурський щодо ліквідації дерматовенерологічного 
диспансеру 
ВИСТУПИЛИ: депутат Івано - Франківської обласної ради Олег Токарчук щодо 
ліквідації дерматовенерологічного диспансеру 
- Володимир Андрейченко щодо стягнення орендної плати з компанії ТОВ 
"ЕНЕРГО-ЕКО-БУД" 
- Андрій Турянський щодо виділення коштів на заміну вікон ДНЗ №3 
- Леся Белявська щодо перегляду ставок податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки 
- Леся Белявська щодо встановлення металевої огорожі по вул. Антоненка - 
Давидовича (між будинками №10 - №12) 

 
Порядок денний 

 
1. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Замкова, 74-б 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4270-56/2019 додається 

 
2. СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4271-56/2019 додається 
 
 3. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4272-56/2019 додається 
 



4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації – детального плану території у районі вул. Театральної та вул. 
Валової у м. Коломия 
ДОПОВІДАЧ: Сергій Коцюр, депутат обласної ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження  Плану реалізації Стратегії розвитку 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
ДОПОВІДАЧ: Олена Остяк, заступник начальника відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4273-56/2019 зі змінами додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку присяжних для Коломийського 
міськрайонного суду Івано-Франківської області 
ДОПОВІДАЧ: Ольга Пашанюк, начальник організаційного відділу 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4274-56/2019 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ольга Пашанюк, начальник організаційного відділу 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4275-56/2019 додається 

 
8. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу – головний бухгалтер 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4276-56/2019 додається 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Провів реєстрацію 
Відсутні: Володимир Василевський, Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Ігор 
Ільчишин, Петро Кривюк, Сергій Лосюк, Володимир Мельничук, Мирослав 
Михайлюк, Ольга Петрів, Олександр Поясик, Костянтин Станко, Оксана Яцяк 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території по вул. Білейчука (в межах земельної ділянки Мироненко М.І.) 
села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4277-56/2019 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Спортивна (в межах земельної ділянки 
Чехович В.М.) села Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4278-56/2019 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Тараса Шевченка (в межах земельної 
ділянки Ославської М.Г.) села Шепарівці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4279-56/2019 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території по вул. Шухевича (в межах земельної ділянки 
Ганущака П.Г.) села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4280-56/2019 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території в межах вул. Йосипа Гірняка - Героїв 
УПА міста Коломиї Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання, за – 20 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4281-56/2019 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території в урочищі «Левади», квартал 11 (в 



межах земельної ділянки Кобилянського М.В.) села Воскресинці Коломийської 
міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4282-56/2019 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Залізнична, 20 (в межах 
земельної ділянки Бідащук О.Д.) села Саджавка Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4283-56/2019 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Українська, 57В (в межах 
земельної ділянки Палійчук В.О.) села Саджавка Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4284-56/2019 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Центральна, 4С (в межах 
земельної ділянки Мочернюка В.В.) села Іванівці Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4285-56/2019 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс нежитлової будівлі (лабораторія) 
по вул. І.Франка,37б 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4286-56/2019 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. № 
390 на нежитлове приміщення по бул. Лесі Українки, 7/8 



ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4287-56/2019 додається 

20. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. № 
124 на нежитлове приміщення по вул. Драгирюка, 1 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4288-56/2019 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. № 
187 на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 13 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4289-56/2019 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 23.02.2017р. № 
402 на нежитлове приміщення по вул. Шухевича,78 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4290-56/2019 додається 

 
23. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку учасників конкурсу на право 

оренди нежитлового приміщення по вул. Українська,68 с. Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4291-56/2019 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс військової частини А4267 в м. Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято 
 

25. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс Коломийського міськрайонного відділу 
Управління ДСНС України в Івано-Франківській області 



ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4292-56/2019 додається 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду питання Про передачу матеріальних 
цінностей з балансу Коломийської міської ради на баланс військової частини 
А4267 в м. Коломиї 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 22  
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4293-56/2019 зі змінами додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період 2019-2020 
років 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 15  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
27. СЛУХАЛИ: Про надання пільг у 2020 році 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальних послуг 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4294-56/2019 додається 
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4295-56/2019 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
19.09.2019р. №3974-51/2019 «Про надання дозволу на списання нежитлової 
будівлі по вул. Довбуша, 19б» 
ДОПОВІДАЧ: Віктор Волошенюк, головний інженер, заступник начальника 
УКГ міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



 
30. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Коломияводоканал» на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: Ірина Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4296-56/2019 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу виконавчого комітету 
міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко , Любов Сончак 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації у 2020 році 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський, Леся Белявська, Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

33. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди на нежитлове 
приміщення по вул. Яворницького, 26 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4297-56/2019 додається 
 

34 СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.02.2017р. №1 на 
нежитлове приміщення по вул. Чорновола, 53 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4298-56/2019 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку учасників конкурсу на право 
оренди нежитлового приміщення по вул. Вячеслава Чорновола, 28А 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4299-56/2019 додається 
 



36. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4300-56/2019 додається 
 

37. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4301-56/2019 додається 
 

38. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4302-56/2019 додається 
 

39. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4303-56/2019 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської міської ради на баланс Державної установи "Коломийська 
виправна колонія (№41)" 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4304-56/2019 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту інформаційного обміну в 
межах Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Івано-Франківської області 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4305-56/2019 додається 
 

42. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу – головний бухгалтер 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4306-56/2019 додається 
 



 
43. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Марія Лазарович, начальник відділу – головний бухгалтер 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4307-56/2019 додається 
 

Розгляд земельних питань 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 
Йосафата Кобринського 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4308-56/2019 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4309-56/2019 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4310-56/2019 додається 

 
47. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4311-56/2019 додається 

 
48. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4312-56/2019 додається 

 
49. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність  для ведення 

особистого селянського господарства 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4313-56/2019 додається 

 
50. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів на площі Відродження 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 10  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
52. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4314-56/2019 додається 

 
53. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Василя Симоненка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4315-56/2019 додається 

 
54. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Симона Петлюри 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4316-56/2019 додається 



55. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4317-56/2019 додається 

 
56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 14  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
57. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 

 2-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
58. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд   
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4318-56/2019 додається 

 
59. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4319-56/2019 додається 
 

60. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4320-56/2019 додається 

 
61. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4321-56/2019 додається 

 
62. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.3 та п.4 на доопрацювання, за – 12  
ВИРІШИЛИ: п.3 та п.4 не знімати на доопрацювання  
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому, за – 7 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
63. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4322-56/2019 додається 

 
64. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.1.3 на доопрацювання, за – 21 
ВИРІШИЛИ: п.1.3 зняти на доопрацювання  
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому, без п. 1.3., за – 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4323-56/2019 додається 

 
65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Дмитра Вітовського 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за – 13  
ВИРІШИЛИ: п.1 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2, за – 17  



ВИРІШИЛИ: п.2 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому, за – 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира 
Гнатюка, 38 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4324-56/2019 додається 

 
67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 0  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Святослава 
Гординського 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4325-56/2019 додається 

 
69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4326-56/2019 

 
70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Отамана УГА 
Франца Тінкля 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  
 



71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Святослава 
Гординського 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4327-56/2019 додається 

 
72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4328-56/2019 додається 

 
74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за – 3  
ВИРІШИЛИ: п.1 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2, за – 15  
ВИРІШИЛИ: п.2 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому, за – 7 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 15  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
77. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Василя Попадюка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 9  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 9  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 38  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці  Шкільна, в селі Товмачик 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4329-56/2019 додається 
 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Родини Гоянюків 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4330-56/2019 додається 
 

84. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Театральна 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

85. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Валова 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

86. СЛУХАЛИ: Про визнання рішення таким, що втратило чинність 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4331-56/2019 додається 
 

87. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 
Гетьмана Івана Мазепи, 272 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4332-56/2019 додається 
 

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



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.6 , за – 2 
ВИРІШИЛИ: п.6 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.6, за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4333-56/2019 додається 
 

89. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

90. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4334-56/2019 додається 
 

91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Геннадій Романюк, запропонувала надати слово пані Соник 
ГОЛОСУВАЛИ: за  надання слова пані Соник − 20 
ВИРІШИЛИ: надати слово пані Соник 
ВИСТУПИЛИ: пані Соник 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення, за – 10  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



93. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 10  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

94. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 
18-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  
 

95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

96. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4335-56/2019 додається 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду даного питання, за – 10 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 

97. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4336-56/2019 додається 
 

98. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  
ділянки несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 
на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4337-56/2019 додається 
 

99. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Моцарта, 61 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17  
ВИСТУПИЛИ: міський голова Ігор Слюзар, запропонував повернутися до 
розгляду даного питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду даного питання, за – 21 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4338-56/2019 додається 
 

100. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Шарлая 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: міський голова Ігор Слюзар, запропонував повернутися до 
розгляду даного питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду даного питання, за – 18 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4339-56/2019 додається 
 

101. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 15  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

102. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4340-56/2019 додається 
 

103. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4341-56/2019 додається 
 



104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Степана Бандери, 40 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4342-56/2019 додається 
 

105. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 15  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

106. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Козацька, 1 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

107. СЛУХАЛИ: Про землекористування на проспекті Михайла 
Грушевського, біля будинку № 68 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

108. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

109. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі 
Шепарівці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4343-56/2019 додається 
 

110. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 15  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

111. СЛУХАЛИ: Про відшкодування територіальній громаді м. Коломиї 
збитків, заподіяних внаслідок використання земельної ділянки комунальної 
власності з порушенням законодавства 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4344-56/2019 додається 
 

112. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 14  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

113. СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4345-56/2019 додається 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Олега Ольжича  
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 16  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання Про надання 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 17  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 



Запропонував повернутися до розгляду земельного питання Про надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для індивідуального садівництва  
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 16  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання Про 
землекористування на проспекті Михайла Грушевського, біля будинку № 68 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду – 16  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 

114. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На 56 сесії депутатами внесено депутатських 5 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. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4346-56/2019 - №4350-56/2019 додається 
 
           

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 56 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: 56 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст організаційного відділу                           Світлана Бежук 


