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Протокол 
Двадцять дев'ятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 
25 січня 2018 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 33 депутати міської ради 
Відсутні: Т. Базюк, М. Михайлюк, О. Поясик 
Двадцять дев'яту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 
 
За відкриття 29-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: відкрити 29 сесію міської ради 
 
Двадцять дев'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 – 29                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
 Головуючий: міський голова І. Слюзар 
 Запропонував зняти з порядку денного загальне питання №7: 
 «Про призначення директора комунальної установи «Інститут розвитку 
міста Коломиї»» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 
ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного земельні питання № 29,30,31,37: 
 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Чернівецька, 15» 
 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 63» 
 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 
ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного 
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Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував внести до порядку денного 6 загальних питань: 

 1. «Про комісію щодо встановлення графіку сплати пайової участі  
(внеску) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Коломиї» 
 2. «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та 
її виконавчих органів» 
 3. «Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської   
міської     ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району» 
 4. «Про визначення переліку підрядних організацій, дані яких будуть 
прийматися для розрахунку розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік 
по м. Коломиї» 
 5. «Про надання згоди на проведення будівельних робіт на об’єктах 
реконструкції» 
 6. «Про призначення стипендії Коломийської міської ради кращим 
спортсменам м.Коломиї» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести до порядку денного 6 земельних питань: 

1. «Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

2. «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» 

3. «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Василя 
Стуса-Гетьмана Петра Сагайдачного-Ринок» 

4. «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на площі 
Ринок,11» 

5. «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
6. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького, 1-а» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29                  

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ Назва питання  
1. Про виконання міського бюджету за 2017 рік 
2. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2017 р. 
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3. Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 №1188-17/2017 «Про 
затвердження Положення про плату за землю в новій редакції» 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 №1189-17/2017 «Про 
затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки» 

6. Про затвердження Статуту комунальної установи «Інститут розвитку міста Коломиї» 
7. Про призначення директора комунальної установи «Інститут розвитку міста 

Коломиї» (знято) 
8. Про надання пільг у 2018 році 
9. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в міському бюджеті 

для виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному 
житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, 
оперативного втручання 

10. Про утворення комісії Коломийської міської ради з питань поновлення прав 
реабілітованих та затвердження її складу 

11. Про внесення змін до міської програми забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 
період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 13.10.2017 р. № 2370-
58/2015 

12. Про хід виконання рішення міської ради від 16.12.2009 №2465-44/2009 «Про стан 
обліку, збереження, та використання майна комунальної власності» 

13. Про надання в оренду нежитлового приміщення по вул. Мазепи, 4 
14. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 р. «1288-18/2017 «Про 

затвердження програм «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки» 
15. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вул. Стефаника, 5б 
16. Про продовження договору оренди від 01.02.2015 р. № 36 на нежитлове приміщення по 

вул. Чорновола, 3/ІІІ 
17. Про продовження договору оренди від 02.02.2015 р. № 37 на нежитлове приміщення по 

пл. Відродження, 14 
18. Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитках по вул. Карпатська, 40 г, 

Степана Бандери, 15 
19. Про звільнення комунального підприємства «Полігон Екологія» від сплати частини 

чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 
20. Про затвердження Положення про порядок надання послуги з перевезення людей 

«соціальне таксі» в новій редакції  
21. Дод 1 Про комісію щодо встановлення графіку сплати пайової участі  (внеску) у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї 
22. Дод2 Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 
23. Дод3 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської   міської     ради на 

баланс Івано-Франківської КЕЧ району 
24. Дод4 Про визначення переліку підрядних організацій, дані яких будуть прийматися для 

розрахунку розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік по м. Коломиї 
25. Дод5 Про надання згоди на проведення будівельних робіт на об’єктах реконструкції 

26. Дод6 Про призначення стипендії Коломийської міської ради кращим спортсменам 
м.Коломиї (на доопрацвання) 

27. Про затвердження технічних документацій із землеустрою 
28. Про землекористування по вулиці Моцарта 
29. Про землекористування по вулиці Володимира Івасюка (біля будинку № 13) 
30. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 
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31. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Валова, 48 

32. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Мазепи 274” 
33. Про зміну землекористування на вулиці Січових Стрільців, 31 
34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

на бульварі Лесі Українки, 19 
35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на бульварі Лесі Українки, 15 (не прийнято) 
36. Про землекористування по вулиці Софії Галечко(не прийнято) 
37. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
38. Про внесення змін в рішення міської ради від 16.11.2017р. № 2083-26/2017 
39. Про внесення змін в рішення міської ради від 21.12.2017р. № 2228-28/2017 
40. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
41. Про затвердження експертних грошових оцінок земельних  ділянок та підготовку лотів для 

продажу на земельних торгах 
42. Про поділ земельної ділянки на вулиці Опришка М. Драгирюка 
43. Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи 
44. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 19 
45. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 
46. Про зміну землекористування 
47. Про землекористування по вулиці Косачівська, 21 
48. Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  індивідуальних гаражів 
49. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового 

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

будинку, господарських будівель і споруд 
51. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 
52. Про передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва по вулиці 

Михайла Глінки, 8 
53. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок 
54. Про землекористування по вулиці Юрія Шкрумеляка, 13-А 
55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на вулиці Чернівецька, 15 (знято) 
56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на проспекті Михайла Грушевського, 63(знято) 
57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для індивідуального садівництва 
58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
59. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

60. Про внесення змін в рішення міської ради від 12.10.2017р. № 1950-25/2017 
61. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування від 16.01.2018 року 
62. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
(знято) 

64. Дод1 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

65. Дод2 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

66. Дод3 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Василя Стуса-Гетьмана 
Петра Сагайдачного-Ринок 
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67. Дод4 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на площі Ринок,11 
68. Дод5 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
69. Різне 
70. Про закриття 29 сесії міської ради 

 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 
ВИСТУПИЛИ: 

 - П. Васкул щодо зобов'язання І. Васильчука прибрати сміття від 
новобудови, яка належить йому, по вул. І. Новодворського біля буд. №6; 
          - В. Андрейченко щодо сприяння заміни наявних вуличних ламп на LED-
лампи по вул. Яричевського  та Гринюка; 
          - В. Андрейченко щодо демонтажу аварійної металевої димохідної труби, 
що знаходиться на території старої котельні по вул. Сагайдачного; 
          - Т. Боднарук щодо встановлення дощової каналізації біля будинку 2 А по 
вул. Стефаника та здійснення ремонту міжбудинкового проїзду щебнем; 
 - Т. Боднарук щодо освітлення вулиці Козланюка вздовж огорожі стадіону 
ЗОШ №1; 
         - Т. Боднарук  щодо  влаштування вуличного освітлення мікрорайону 
вулиць І. Мазепи та М. Вербицького ; 
        - Т. Боднарук щодо  влаштування багатоповерхової автостоянки в 
центральній частині міста; 
       - В. Козоріз щодо встановлення автобусної зупинки по вул. Довбуша; 
       - Л. Бордун щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, 
кадастровий номер 2610600000:20:002:0168, з цільовим призначенням 07.02 для 
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури  і спорту, площею 
1,6 га на цільове призначення 07.05: для цілей підрозділів 07.01.-07.04 
,розроблення технічної документації на іншу частину земельної ділянки,які 
відносяться до парку імені Т. Шевченка;   
         - С. Лосюк щодо розроблення положення для преміювання учнів шкіл м. 
Коломиї, які зайняли призові місця на обласних та загальноукраїнських 
олімпіадах; 
         - С. Проскурняк щодо проведення ремонтних робіт з підсипанням щебеню 
від буд. Яворницького №22 до ЗОШ №4; 
         - Р. Слободян щодо розроблення розпорядження з приводу зачинення 
продуктових ,промислових, побутових магазинів під час релігійних свят. 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за 2017 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2339-29/2018 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: «Про використання коштів з резервного фонду міського 
бюджету за 2017 р.» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2340-29/2018 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2341-29/2018 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
26.01.2017 №1188-17/2017 «Про затвердження Положення про плату за 
землю в новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 
розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2342-29/2018 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
26.01.2017 №1189-17/2017 «Про затвердження Положення про податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: У Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 
розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2343-29/2018 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту комунальної установи 

«Інститут розвитку міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: С. Коцюр, перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2344-29/2018 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: «Про надання пільг у 2018 році» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2345-29/2018 зі змінами додається 
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8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених в міському бюджеті для виплати одноразової грошової 
допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та 
матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, 
оперативного втручання» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: В. Мельничук, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2346-29/2018 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: «Про утворення комісії Коломийської міської ради з 
питань поновлення прав реабілітованих та затвердження її складу» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2347-29/2018 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міської програми забезпечення 
пожежної безпеки у м. Коломиї на період 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням міської ради 13.10.2017 р. № 2370-58/2015» 
ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2348-29/2018 зі змінами додається 
 

11. СЛУХАЛИ: «Про хід виконання рішення міської ради від 16.12.2009 
№2465-44/2009 «Про стан обліку, збереження, та використання майна 
комунальної власності» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: О. Романюк, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2349-29/2018 зі змінами додається 
 

12. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду нежитлового приміщення по 

вул. Мазепи, 4» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: О. Романюк, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2350-29/2018 зі змінами додається 
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13. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
23.02.2017 р. «1288-18/2017 «Про затвердження програм «Благоустрій міста 
Коломиї на 2018-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2351-29/2018 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: «Про розірвання договору оренди на нежитлове 
приміщення по вул. Стефаника, 5б» 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2352-29/2018 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.02.2015 р. № 
36 на нежитлове приміщення по вул. Чорновола, 3/ІІІ» 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2353-29/2018 додається 
 
16. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 02.02.2015 р. № 37 
на нежитлове приміщення по пл. Відродження, 14» 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2354-29/2018 зі змінами додається 
 

17. СЛУХАЛИ: «Про передачу у власність жилих приміщень в 
гуртожитках по вул. Карпатська, 40 г, Степана Бандери, 15» 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2355-29/2018 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства «Полігон 
Екологія» від сплати частини чистого прибутку (доходу) до міського 
бюджету» 
ДОПОВІДАЧ: О. Харін, головний інженер – в. о. директора КП «Полігон 
Екологія 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2356-29/2018 додається 
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19. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про порядок надання 
послуги з перевезення людей «соціальне таксі» в новій редакції»» 
ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційнийх та 
соціальних послуг міста Коломиї 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2357-29/2018 зі змінами додається 
 

20. СЛУХАЛИ: «Про комісію щодо встановлення графіку сплати 
пайової участі  (внеску) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 
розвитку міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2358-29/2018 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів» 
 ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2359-29/2018 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Коломийської   міської     ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району» 
 ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2360-29/2018  зі змінами додається 
 

23. СЛУХАЛИ: «Про визначення переліку підрядних організацій, дані 
яких будуть прийматися для розрахунку розміру кошторисної заробітної 
плати на 2018 рік по м. Коломиї» 
 ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник управління комунального 
господарства міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2361-29/2018 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на проведення будівельних робіт 

на об’єктах реконструкції» 
ДОПОВІДАЧ: І. Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2362-29/2018 додається 
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25. СЛУХАЛИ: «Про призначення стипендії Коломийської міської 
ради кращим спортсменам м.Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення знято на доопрацювання 
 

Розгляд земельних питань 

26. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2363-29/2018 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Моцарта» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2364-29/2018 зі змінами додається 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Володимира 

Івасюка (біля будинку № 13» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2365-29/2018 зі змінами додається 
 

29. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2366-29/2018 зі змінами додається 
 

30. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

на вулиці Валова, 48» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2367-29/2018 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Мазепи 274”» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2368-29/2018 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Січових 

Стрільців, 31» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2369-29/2018 додається 
 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки на бульварі Лесі 

Українки, 19» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: В. Козоріз, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2370-29/2018 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі 

Українки, 15» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
35. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Софії Галечко» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

36. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                
ВИРІШИЛИ: рішення №2371-29/2018 додається 
 

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

16.11.2017р. № 2083-26/2017»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  31              
ВИРІШИЛИ: рішення №2372-29/2018 додається 
 

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

21.12.2017р. № 2228-28/2017»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29             
ВИРІШИЛИ: рішення №2373-29/2018 додається 
 

39. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               
ВИРІШИЛИ: рішення №2374-29/2018 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертних грошових оцінок 

земельних  ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних торгах»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30             
ВИРІШИЛИ: рішення №2375-29/2018 додається 

 
41. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Опришка М. 

Драгирюка»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               
ВИРІШИЛИ: рішення №2376-29/2018 додається 
 

42. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               
ВИРІШИЛИ: рішення №2377-29/2018 зі змінами додається 
 

43. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 
19»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31               
ВИРІШИЛИ: рішення №2378-29/2018 додається 
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44. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 
житлової забудови»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29              
ВИРІШИЛИ: рішення №2379-29/2018 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30              
ВИРІШИЛИ: рішення №2380-29/2018 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Косачівська, 21»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31              
ВИРІШИЛИ: рішення №2381-29/2018 додається  
 

47. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельних  ділянок для  будівництва  

індивідуальних гаражів»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення №2382-29/2018 додається 
 

48. 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 -  30              
ВИРІШИЛИ: рішення №2383-29/2018 додається 
 
 49. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30              
ВИРІШИЛИ: рішення №2384-29/2018 додається 

50. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30   
ВИРІШИЛИ: рішення №2385-29/2018 додається 
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51. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва по вулиці Михайла Глінки, 8»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  1               
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
Головуючий І. Слюзар запропонував альтернативне рішення: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 
ВИРІШИЛИ: рішення №2386-29/2018 зі змінами додається 
 

52. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               
ВИРІШИЛИ: рішення №2387-29/2018 додається 
 

53. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Юрія 

Шкрумеляка, 13-А»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30               
ВИРІШИЛИ: рішення №2388-29/2018 додається 
 

54. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               
ВИРІШИЛИ: рішення №2389-29/2018 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30         
ВИРІШИЛИ: рішення №2390-29/2018 додається 
 

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

12.10.2017р. № 1950-25/2017»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               
ВИРІШИЛИ: рішення №2391-29/2018 додається 
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57. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
16.01.2018 року»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29             
ВИРІШИЛИ: рішення №2392-29/2018 додається 
 

58. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок, 

зняти п. 1 на доопрацювання»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29              
Головуючий І. Слюзар запропонував проголосувати в цілому без п. 1: 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30              
ВИРІШИЛИ: рішення №2393-29/2018 зі змінами додається 
 

59. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               
ВИРІШИЛИ: рішення №2394-29/2018 додається 
 

60. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28              
ВИРІШИЛИ: рішення №2395-29/2018 додається 
 

61. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

на вулиці Василя Стуса-Гетьмана Петра Сагайдачного-Ринок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Л. Белявська, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  0               
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
Головуючий І. Слюзар запропонував альтернативне рішення: 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26             
ВИРІШИЛИ: рішення №2396-29/2018 зі змінами додається 
 

62. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
на площі Ринок,11»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: В. Андрейченко, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24             
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ВИРІШИЛИ: рішення №2397-29/2018 зі змінами додається 
 

63. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28               
ВИРІШИЛИ: рішення №2398-29/2018 додається 
 

64. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького, 1-а»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               
ВИРІШИЛИ: рішення №2399-29/2018 додається 

 
65. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На двадцять дев'ятій сесії депутатами внесено 12 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 - 29               
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №2400-29/2018 по №2411-29/2018 
додаються 
  

66. Різне.  
 ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук, О.Романюк, Л.Белявська, Л.Бордун, 
В.Андрейченко – депутати міської ради 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 29 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  
За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 
ВИРІШИЛИ: 29 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 
 
 
 
Протокол вела: 
Спеціаліст 1 категорії                         Б. Голинська                
організаційного відділу     


