
Протокол 

Сьомої сесії  Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

5  травня  2016  року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні:  27  депутатів  міської ради 

 

Відсутні: В.Василевський, Т.Гнатишин, І.Ільчишин,  Г.Луцак, М.Михайлюк,  

Р.Слободян, А.Турянський 

 

 Сьому  сесію міської ради відкрив міський голова І.Слюзар 

 

Хто за відкриття  7-ої  сесії прошу голосувати  

 

Голосували: за – 26 

                      проти – немає 

             утримались – немає  

Друга (позачергова) сесія міської ради вважається відкритою. 

 

 За відкриття 7-ї сесії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

                            проти – немає 

                    утримались – немає  

 

 Сьома  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 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 

 Внести у порядок денний таке питання: 

 

Про надання Коломийській міській раді  дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького 



 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 

                       проти – 0 

                       утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 
 

У кого будуть доповнення чи зміни до порядку денного ? 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Хто за порядок денний в цілому ? 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 

1.Про внесення змін до міського бюджету на 2016 року 

2.Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

3.Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільсько-

господарського призначення на вулиці Вячеслава Чорновола, 30 

4. Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

5. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

6. Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 141  

7. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

Оскільки запитів не надійшло  переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 року 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник  фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  455 -7/2016 додається 

 

 



СЛУХАЛИ: Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

 

ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 456 -7/2016 додається 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільсько-

господарського призначення на вулиці Вячеслава Чорновола, 30 

 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, депутат міської ради 

Пропоную дане питання зняти на доопрацювання  

І.Слюзар, міський голова 

Хто за таку пропозицію ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти –0 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ:   питання відкласти на доопрацювання 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 457 -7/2016 додається 

 

СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 458 -7/2016 додається 

 

СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 

141  

 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 0 



                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 459 -7/2016 додається 

 

СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

вулиці Богдана Хмельницького 

 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №  460-7/2016 додається 

 

Головуючий:  І.Слюзар, міський голова 

 

Питання порядку денного 7 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто. Хто за закриття сесії? 

 

Голосували: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

 

 

 

Міський голова            І.Слюзар 
 

 

 

Протокол вів 

 

Головний спеціаліст       В.Оліградський 

організаційного відділу     

 

 


