
Протокол 
Шістдесят п’ятої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

23.07.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 22 депутати міської ради 
Відсутні: Андрій Божик, Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Євгеній 
Заграновський, Ігор Ільчишин, Роман Крутко, Галина Луцак, Володимир 
Мельничук, Мирослав Михайлюк, В’ячеслав Приймак, Мирослав Прусак, 
Костянтин Станко 
 
Шістдесят п‘яту сесію міської ради відкрив міський голова Ігор Слюзар 
 
За відкриття 65-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: відкрити 65 сесію міської ради 
Засідання 65 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 – 19                         
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання загальне 
питання №7 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015р. 
№2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та 
архітектурних  типів тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території м. Коломиї»». 

ВИСТУПИЛИ: Петро Васкул депутат міської ради з пропозицією не 
знімати з Порядку денного загальне питання №7 «Про внесення доповнень до 
рішення міської ради від 19.02.2015р. №2046-50/2015 «Про затвердження 
комплексної схеми розміщення та архітектурних  типів тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї»». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
 
 



Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання 3 земельні 

питання 
 - №22 «Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража»; 
 - «№31 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів»; 
 - №35 «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко депутат міської ради з пропозицією не 
знімати з Порядку денного земельне питання №22 “Про надання земельної 
ділянки для будівництва індивідуального гаража” 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 14 додаткових загальних питань:  
1. Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету; 
2. Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури Романа Хими 

про результати діяльності Коломийської місцевої прокуратури по 
територіальній юрисдикції міста Коломиї упродовж 6 місяців 2020 року; 

3. Про припинення Товмачицької вечірньої (змінної) загальноосвітньої 
школи ІІ-ІІІ ступенів Коломийської міської ради в результаті її реорганізації 
шляхом приєднання до Товмачицького ліцею Коломийської міської ради Івано-
Франківської області; 

4. Про внесення змін до міської цільової програми «Духовне життя» на 
2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 року 
№ 1402-20/2017; 

5. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та викладення його в 
новій редакції; 

6. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломия 
Паркосервіс» у новій редакції; 

7. Про розірвання договору №24 від 29.07.2019 року про пайову участь 
замовника (фізичною особою) у розвитку інфраструктури міста Коломиї; 

8. Про розірвання договору №25 від 29.07.2019 року про пайову участь 
замовника (фізичною особою) у розвитку інфраструктури міста Коломиї; 

9. Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір 
оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим 
орендарем; 

10. Про затвердження Концепції модернізації центру надання 
адміністративних послуг Коломийської міської ради на 2020-2022 роки; 

11. Про затвердження Положення про центр надання адміністративних 
послуг Коломийської міської ради; 



12. Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-
6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності 
міста Коломиї на 2016-2020 роки»; 

13. Про затвердження протоколу засідання міської комісії з питань 
формування пропозицій щодо потреби у 2020 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 

14. Про внесення доповнень до 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» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 10 додаткових земельних питань: 
1. Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького; 
2. Про землекористування на вулиці Моцарта, 61; 
3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється право сервітуту; 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок; 

5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель; 

6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в селі Саджавка;  

7. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 
8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки; 
9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки; 
10. Про зміну землекористування. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

  ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
1 Про план роботи міської ради на друге півріччя 2020 року 

2 Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за І – 
ше півріччя 2020 року (0953000000 код бюджету) 



3 Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади за І-ше  півріччя 2020 року (0953000000 код 
бюджету 

4 Про надання згоди фінансовому управлінню Коломийської міської ради на списання з 
балансу основних засобів 

5 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї 

6 Про затвердження проекту «Енергія сонця - світло в громаду» для участі в 
одинадцятому обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 

7 
 

Про внесення доповнень до 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» (на 
доопрацювання) 

8 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території в урочищі Левади (квартал 6) села Воскресинці Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 

9 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Івана Котляревського, 8Б в місті Коломия» 

10 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Берегова, села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

11 Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 
«Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради у новій редакції 

12 Про доповнення до переліку об’єктів комунальної власності Коломийської міської ради, 
які підлягають приватизації у 2020 році 

13 Про внесення змін в рішення міської ради від 28.05.2020р. № 4586-62/2020 «Про поділ 
майна, що є у спільній частковій власності» 

14 «Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення 
невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна» в новій редакції 

15 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 
Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» на 2020 рік 

16 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Зеленосвіт» в новій редакції 

17 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій 
редакції 

18 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Полігон Екологія» у новій 
редакції 

19 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломийська міська ритуальна 
служба» у новій редакції 

20 Про затвердження статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у новій 
редакції 

21 Про перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження 
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї 

22 Про уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на організацію та провадження 
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в м. Коломиї» 

23 Д.1. Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік (0953000000) код бюджету 

24 Д.2. Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури Романа Хими про 
результати діяльності Коломийської місцевої прокуратури по територіальній 
юрисдикції міста Коломиї упродовж 6 місяців 2020 року 

25 Д.3. Про припинення Товмачицької вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ 
ступенів Коломийської міської ради в результаті її реорганізації шляхом приєднання до 
Товмачицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області 



26 Д.4. Про внесення змін до міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 року № 1402-20/2017 

27 Д.5. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської 
ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та викладення його в новій редакції 

28 Д.6. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» у 
новій редакції 

29 Д.7. Про розірвання договору №24 від 29.07.2019 року про пайову участь замовника 
(фізичною особою) у розвитку інфраструктури міста Коломиї 

30 Д.8. Про розірвання договору №25 від 29.07.2019 року про пайову участь замовника 
(фізичною особою) у розвитку інфраструктури міста Коломиї 

31 Д.9. Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути 
продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем 

32 Д.10. Про затвердження Концепції модернізації центру надання адміністративних 
послуг Коломийської міської ради на 2020-2022 роки 

33 Д.11. Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг 
Коломийської міської ради 

34 Д.12. Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про 
затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 
2016-2020 роки» 

35 Д.13. Про затвердження протоколу засідання міської комісії з питань формування 
пропозицій щодо потреби у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

36 Д.14. Про внесення доповнень до 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» (не 
прийнято) 

37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 

38 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

39 Про надання дозволу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення 

40 Про землекористування на вулиці Івана Крип’якевича, 48 

41 Про землекористування на вулиці Ф.Горбаша 

42 Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 7 

43 Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

44 Про зміну землекористувань 

45 Про зміну землекористування 

46 Про зміну землекористування 

47 Про зміну землекористування 

48 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

49 Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 94 (не прийнято) 

50 Про поділ земельних ділянок 

51 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Січових Стрільців, 29а 

52 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

53 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

54 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (не прийнято) 

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

56 Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

57 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

58 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (на 
доопрацювання) 

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

60 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а (не прийнято) 

61 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

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

63 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Олени Пчілки, б/н 

64 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (не прийнято) 

65 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Торговиця (не прийнято) 

66 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (не прийнято) 

67 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (на доопрацювання) 

68 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (не прийнято) 

69 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Юрія Федьковича (не прийнято) 

70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (не прийнято) 

71 Про зміну цільового призначення земельних ділянок (на доопрацювання) 

72 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (не прийнято) 

73 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

74 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на площі 
Відродження (не прийнято) 

75 Д.1. Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

76 Д.2. Про землекористування на вулиці Моцарта, 61 

77 Д.3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

78 Д.4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 

79 Д.5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель (не прийнято) 

80 Д.6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в селі Саджавка 

81 Д.7. Про зміну цільового призначення земельної ділянки (не прийнято) 

82 Д.8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки (не прийнято) 

83 Д.9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (не прийнято) 



84 Д.10. Про зміну землекористування (не прийнято) 

85 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. Запропонував подати 
депутатські запити у письмовому варіанті, не оголошуючи їх. 

 
ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 
- Тарас Боднарук щодо вуличного освітлення вулиць Сосюри, Сковороди, 

Нечая; 
- Тарас Боднарук щодо притягнення до відповідальності винних осіб у 

пошкодженні дорожнього бордюра та тротуару по вул. Стефаника біля 
магазину «Експрес»; 

- Петро Васкул щодо ремонту вул. Шопена; 
- Петро Васкул щодо забезпечення відвідувачів розважального комплексу 

туалетом по вул. Новодворського, навпроти будинків №12, №15, №20, №20а, 
№22; 

- Василь Козоріз щодо підсипання щебнем дороги по вул. Довбуша масив 
«Діброва»; 

-  Петро Кривюк щодо очищення річища Чорного потоку; 
- Петро Кривюк щодо вуличного освітлення вул. Чернівецької на 

електроопорі між будинками №44 та №46; 
- Петро Кривюк щодо проведення гравіювання вулиць Сосюри, Тичини, 

Рильського; 
- Сергій Лосюк щодо вирубування молодих дерев у парку Трильовського; 
- Сергій Лосюк щодо капітального ремонту міжквартальних проїздів по 

вул. Богуна, №36, №40 та по вул. Стефаника, №16; 
- Сергій Лосюк щодо капітального ремонту каналізаційної мережі по вул. 

Богуна, №40. 
 
У зв’язку з карантином кількість присутніх осіб в залі засідань обмежена, 

тому всі загальні питання доповідав міський голова Ігор Слюзар, земельні 
питання – начальник відділу земельних відносин Богдан Мондрик. 

 
Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на друге півріччя 2020 року 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4814-65/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади за І – ше півріччя 2020 року (0953000000 код бюджету) 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4815-65/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду бюджету 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за І-ше  півріччя 2020 
року (0953000000 код бюджету  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4816-65/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди фінансовому управлінню Коломийської 
міської ради на списання з балансу основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4817-65/2020 додається 

 
5. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4818-65/2020 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту «Енергія сонця - світло в 
громаду» для участі в одинадцятому обласному конкурсі проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4819-65/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території в урочищі Левади (квартал 6) села 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4820-65/2020 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Івана Котляревського, 8Б в 
місті Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4821-65/2020 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Берегова, села Товмачик 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 



ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4822-65/2020 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про визначення Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг» 
Коломийської міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4823-65/2020 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про доповнення до переліку об’єктів комунальної 
власності Коломийської міської ради, які підлягають приватизації у 2020 році 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4824-65/2020 додається  
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 28.05.2020р. 
№ 4586-62/2020 «Про поділ майна, що є у спільній частковій власності» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4825-65/2020 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: «Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця 
комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого 
комунального майна» в новій редакції  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4826-65/2020 зі змінами додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4827-65/2020 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Зеленосвіт» в новій редакції  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4828-65/2020 додається 
 



16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Коломияводоканал» у новій редакції  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4829-65/2020 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Полігон Екологія» у новій редакції  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4830-65/2020 додається 

 
18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломийська міська ритуальна служба» у новій редакції  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4831-65/2020 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 
„Коломиятеплосервіс” у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ:  Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4832-65/2020 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про перелік спеціальних земельних ділянок, відведених 
для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування 
транспортних засобів в м. Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4833-65/2020 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про уповноваження КП «Коломия Паркосервіс» на 
організацію та провадження діяльності із забезпечення паркування 
транспортних засобів в м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Василь Козоріз  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4834-65/2020 додається 

 
22. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4835-65/2020 додається 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк депутат міської ради з пропозицією включити до 
бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 



кошти на ремонт міжквартальних проїздів та каналізаційної мережі по вул. 
Богуна, №36, №40. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: не прийнято 
 

23. СЛУХАЛИ: Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури 
Романа Хими про результати діяльності Коломийської місцевої прокуратури по 
територіальній юрисдикції міста Коломиї упродовж 6 місяців 2020 року 
ДОПОВІДАЧ: Роман Хима, керівник Коломийської місцевої прокуратури 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4836-65/2020 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про припинення Товмачицької вечірньої (змінної) 
загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Коломийської міської ради в результаті 
її реорганізації шляхом приєднання до Товмачицького ліцею Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4837-65/2020 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 
«Духовне життя» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
20.04.2017 року № 1402-20/2017 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4838-65/2020 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік та 
викладення його в новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4839-65/2020 додається 

 
27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломия Паркосервіс» у новій редакції  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4840-65/2020 додається 

 
28 СЛУХАЛИ: Про розірвання договору №24 від 29.07.2019 року про 

пайову участь замовника (фізичною особою) у розвитку інфраструктури міста 
Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4841-65/2020 додається 
 
29. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору №25 від 29.07.2019 року про 

пайову участь замовника (фізичною особою) у розвитку інфраструктури міста 
Коломиї ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4842-65/2020 додається 

 
30. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний 

договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 
новим орендарем  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4843-65/2020 додається 

 
31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Концепції модернізації центру надання 

адміністративних послуг Коломийської міської ради на 2020-2022 роки  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4844-65/2020 додається 

 
32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про центр надання 

адміністративних послуг Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4845-65/2020 додається 

 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від  

13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та 
енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4846-65/2020 додається 

 
34. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання міської комісії з 

питань формування пропозицій щодо потреби у 2020 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4847-65/2020 зі змінами додається 

 
 



35. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до 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: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
Розгляд земельних питань 

 
36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4848-65/2020 додається 

 
37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4849-65/2020 додається 
 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4850-65/2020 додається 

 
39. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Крип’якевича, 48 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4851-65/2020 додається 

 
40. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Ф.Горбаша  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4852-65/2020 зі змінами додається 

 



41. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 7 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4853-65/2020 додається 

 
42. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4854-65/2020 зі змінами додається 

 
43. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4855-65/2020 додається 

 
44. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4856-65/2020 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4857-65/2020 додається 

 
46. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4858-65/2020 додається 

 
47. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4859-65/2020 додається 

 
48. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 94 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Леся Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

49. СЛУХАЛИ: Про поділ земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4860-65/2020 додається 

 
50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 
29а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4861-65/2020 додається 

 
51. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4862-65/2020 додається 
 

52. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4863-65/2020 зі змінами додається 

 
53. 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 - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

54. 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 - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4864-65/2020 зі змінами додається 

 
55. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар, міський голова – запропонував голосувати по 
пунктах 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за - 19 
ВИРІШИЛИ: п.1 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2, за - 17 
ВИРІШИЛИ: п.2 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за  п.3, за - 15 
ВИРІШИЛИ: п.3 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.4, за - 16 
ВИРІШИЛИ: п.4 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.5, за - 19 
ВИРІШИЛИ: п.5 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за  п.6, за - 17 
ВИРІШИЛИ: п.6 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п. 7, за - 18 
ВИРІШИЛИ: п.7 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.8, за - 15 
ВИРІШИЛИ: п.8 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за  п.9, за - 14 
ВИРІШИЛИ: п.9 не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Андрій Турянський, депутат міської ради повідомив про 
конфлікт інтересів і що участі в голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за п. 9, за - 19 
ВИРІШИЛИ: п.9 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.10, за - 15 
ВИРІШИЛИ: п.10 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.11, за - 19 



ВИРІШИЛИ: п.11 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.2,3,4,6,8,10, за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4865-65/2020 зі змінами додається 
 

56. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаража  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4866-65/2020 додається 

 
57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4867-65/2020 додається 

 
58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки,  
32-а  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4868-65/2020 додається 

 
60. 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 - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4869-65/2020 додається 

 
61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олени Пчілки, б/н  



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4870-65/2020 додається 
 

62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Торговиця  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Оксана Яцяк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 7 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 
 



67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

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

 
69. 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 № 4871-65/2020 зі змінами додається 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів на площі Відродження  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

71. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана 
Хмельницького 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4872-65/2020 зі змінами додається 
 

72. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Моцарта, 61 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4873-65/2020 зі змінами додається 
 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право сервітуту 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4874-65/2020 зі змінами додається 
 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

75. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4875-65/2020 зі змінами додається 
 

77. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

78. 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 - 15 
ВИРІШИЛИ: не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Леся Белявська 
 

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин  



ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

80. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сергій Федчук, запропонував 
повернутися до розгляду земельного питання №17 «Про зміну цільового 
призначення земельних ділянок» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук запропонував голосувати за п.2 та п.3 даного 
рішення 
ВИСТУПИЛИ: Руслан Слободян, депутат міської ради повідомив про конфлікт 
інтересів і що участі в голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: направити на доопрацювання 
 
 81. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На 65 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 4876-65/2020 - № 4886-65/2020 додаються 
 
 Різне.  
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Леся Белявська, Петро Кривюк,  
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 65 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: 65 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
Міський голова                   Ігор Слюзар 
 
Протокол вела: 
Спеціаліст 1 категорії 
організаційного відділу                                                         Мирослава Гушулей 


