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Протокол 

Чотирнадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

22 листопада 2016 року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні: 28 депутатів міської ради 

 

Відсутні: В. Будзінський, П. Кривюк, Р. Крутко, М. Михайлюк, О. Петрів, 

Р.Слободян, К. Станко. 

 

 Чотирнадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 14-ої сесії: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

Чотирнадцята 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 – 28 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного 10 питань: 

 1. «Про звернення Коломийської міської ради» 

 2. «Про затвердження Програми розвитку освіти міста Коломиї на 2017-

2021 роки»  

 3. «Про затвердження  міської Програми «Молодь Коломиї» на 2017 – 

2020 роки» 

 4. «Про затвердження міської Програми з оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2017 – 2020 роки» 

 5. «Про затвердження міської програми “Розвиток фізичної культури, 

спорту та спортивних споруд” в м. Коломиї на 2017 – 2020 роки» 

 6. «Про внесення змін до Програми щодо посилення соціального захисту 

населення м. Коломиї на 2016 – 2018 роки» 

 7. «Про затвердження міської  цільової Програми містобудівного 

кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017-2021 

роки» 

 8. «Про міську Програму «Без-бар’єрна Коломия на 2017-2020 роки» 

 9. «Про затвердження міської цільової програми «Імунопрофілактика та 

захист населення від інфекційних хвороб в м. Коломиї на 2017-2021 роки» 
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 10. «Про тимчасову заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв та пива військовослужбовцям Збройних Сил України та інших 

військових формувань» 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного 3 земельні питання: 

 1. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 8» 

 2. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 

 3. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького» 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

За порядок денний в цілому: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ з.п.  

1.  Про звернення Коломийської міської ради 

2.  Про Звіт міського голови Слюзара І.Б. про діяльність виконавчих органів 

Коломийської міської ради у 2016 році 

3.  Про уточнення міського бюджету 2016 року 

4.  Про співфінансування  інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2017 році 

5.  Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї 

на 2015-2016 роки та затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Коломиї на 2017-2018 роки  

6.  Про затвердження  міської програми “Громадський бюджет міста Коломиї на 

2017-2021 роки” та положення про громадський бюджет міста Коломиї 

7.  Про затвердження Положення про відділ економіки та муніципального 
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розвитку міської ради в новій редакції 

8.  Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки 

9.  Про затвердження міської Програми поліпшення виховання, навчання та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування на 2017-2021 роки 

10.  Про затвердження Порядку використання коштів міської ради на 

представницькі витрати 

11.  Про затвердження Порядку формування та ведення кадрового резерву 

посадових осіб Коломийської міської ради 

12.  Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 

13.  Про затвердження статутів навчальних закладів міста у новій редакції 

14.  Про затвердження Положення про відділ культури Коломийської міської 

ради у новій редакції 

15.  Про затвердження Положення Коломийського міського Палацу культури 

«Народний дім» в новій редакції 

16.  Про затвердження Статутів початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів  

17.  Про затвердження Статуту Музею історії міста Коломиї в новій редакції 

18.  Про затвердження програми технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту  в м. Коломиї  на 2017 рік 

19.  Про затвердження Цільової програми фінансування мобілізаційних  заходів  і 

цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності 

м. Коломиї на 2017 рік 

20.  Про затвердження довгострокової програми мобілізаційної підготовки м. 

Коломиї на 2017-2021 роки 

21.  Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил 

України на базі військової частини пп В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 

та військового гуртожитку на 2015-2018 роки’’ 
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22.  Про перейменування відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

роботи  та взаємодії з правоохоронними органами Коломийської міської  

ради та затвердження Положення про відділ з питань цивільного захисту 

Коломийської міської ради і його структури 

23.  Про затвердження комплексної Програми підтримки та розвитку діяльності 

Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-

2021 роки 

24.  Про прийом-передачу художніх робіт (картин) 

25.  Про затвердження Положення про відділ управління комунальним майном 

Коломийської міської ради у новій редакції 

26.  Про затвердження Програми приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Коломиї на 2017-2018 роки                                         

27.  Про втрату чинності п.1 рішення міської ради від  07.06.2016 № 542-9/2016 

та п.3 рішення міської ради від 17.09.2015 № 2283-57/2015 

28.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

29.  Про надання згоди комунальному підприємству «Житлоінфоцентр» на 

списання автомобіля 

30.  Про продовження договору оренди № 118 від 13.01.2014 року на нежитлове 

приміщення по бул. Л.Українки, 47  

31.  Про продовження договору оренди № 200 від  01.02.2013 року на нежитлове 

приміщення по вул. Театральна, 17 

32.  Про продовження договору оренди № 489 від  31.12.2013 року на нежитлове 

приміщення по вул. Чайковського, 33 

33.  Про продовження договору оренди № 21 від 20.01.2014 р. на нежитлове 

приміщення по вул.  Чорновола, 3 

34.  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.09.2016 року №769-

12/2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2016 р. 

за№477-8/2016 «Про продовження договору оренди № 362 від 02.09.2013 р. 

на нежитлове приміщення по вул. Мазепи, 12» 

35.  Про затвердження Програми розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 

роки 
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36.  Про затвердження  міської Програми «Молодь Коломиї» на 2017 – 2020 роки 

37.  Про затвердження міської Програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 

2017 – 2020 роки 

38.  Про затвердження міської програми “Розвиток фізичної культури, спорту та 

спортивних споруд” в м. Коломиї на 2017 – 2020 роки 

39.  Про внесення змін до Програми щодо посилення соціального захисту 

населення м. Коломиї на 2016 – 2018 роки 

40.  Про затвердження міської  цільової Програми містобудівного кадастру та 

оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017-2021 роки 

41.  Про міську Програму «Без-бар’єрна Коломия на 2017-2020 роки» 

42.  Про затвердження міської цільової програми «Імунопрофілактика та захист 

населення від інфекційних хвороб в м. Коломиї на 2017-2021 роки» 

43.  Про тимчасову заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та 

пива військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових 

формувань 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

45.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Привокзальна, б/н 

46.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

47.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

48.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

49.  Про землекористування на вулиці Тараса Мельничука, 34  

50.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

по вулиці Юрія Шкрумеляка 14/4 

51.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Володимира 

Івасюка, 26 
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52.  Про зміну землекористувань 

53.  Про зміну землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 20 

54.  Про зміну землекористування на вулиці Стара Дорога, 4/1 

55.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Королівська 

56.  Про розгляд звернення релігійної громади свідків Єгови м. Коломиї 

57.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

58.  Про землекористування на вулиці Сотні Підгірського, 12 

59.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража на 

вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

60.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража на 

вулиці Симона Петлюри 

61.  Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 8 (знято) 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Галицька, 28 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Будівельна, 27-а 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Дениса Січинського, 45 

66.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гайдамацька, 20 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 21-а 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців  

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

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Адама Міцкевича, 157а для індивідуального 

садівництва 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва (знято) 

74.  Про землекористування на вулиці Дениса Січинського, 26 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Марії Заньковецької 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

77.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів 

з приводу суміжного землекористування  

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського 

79.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на площі Ринок, 11 

80.  Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних 

торгах 

81.  Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних 

торгах 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 275 

83.  Про надання дозволу на об'єднання земельних ділянок на бульварі Лесі 

Українки, 17 

84.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Дмитра 

Яворницького, біля будинку № 11 

85.  Про внесення змін до Програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 

роки 
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86.  Про затвердження Коломийській міській раді проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Полковника М. Колодінського 

87.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

88.  Про землекористування на вулиці Ярослава Пстрака, 2-в 

89.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Григора Коссака, 42 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Косівській 

91.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

92.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

93.  Про землекористування на вулиці Станіславського, 8 

94.  Про землекористування на вулиці Моцарта, 119 

95.  Про землекористування на вулиці Моцарта, 69 

96.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 239-а 

98.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького (знято) 

99.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

100.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

101.  Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних 

торгах 

102.  Про надання в оренду земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 4 

103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького, 4а-4  

104.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для іншої житлової забудови 
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Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 - О. Яцяк щодо проведення  ремонту міжквартальних проїздів по вул. 

Б.Хмельницького 3, вул. М. Лисенка 10, 30, вул. У. Кравченко 

 - О. Яцяк щодо проведення  ремонту міжквартальних проїздів по 

вул.Чайковського 36 

 - О. Яцяк щодо облаштування пішохідних доріжок по вул. Лисенка 

 - О. Яцяк щодо встановлення дитячих майданчиків  по вул. 

Хмельницького 3, Лисенка 30 

 - О. Яцяк щодо заборони торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та тютюновими виробами біля навчальних, спортивних, медичних 

закладів 

 - О. Яцяк щодо вжиття заходів реагування щодо негайного припинення 

порушення прав та законних інтересів пайовиків ОК «Аквамарин» 

 

105.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Бетховена, 9 

106.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Володимира 

Винниченка 

107.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  

108.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

109.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

110.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

111.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

112.  Про депутатські запити 

113.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів 

з приводу суміжного землекористування (повторне голосування) 
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 - І. Ільчишин щодо заборони проїзду вантажних транспортних засобів та 

спецтехніки через міжбудинковий проїзд вул. С. Петлюри 38,42 

 - І. Ільчишин щодо капітального ремонту міжбудинкових проїздів та 

тротуарів по вул. М. Лисенка, 1 

 - І. Ільчишин щодо капітального ремонту міжбудинкових проїздів та 

тротуарів по вул. М. Лисенка, 14 

 - І. Ільчишин щодо капітального ремонту міжбудинкових проїздів та 

тротуарів по вул. М. Лисенка, 2 

 - І. Костюк щодо надання інформації про кошти на виконання робіт по 

очищенню снігу та щодо  снігоочисної техніки 

 - Л. Белявська щодо пільг для депортованих українців з Польщі 

 - Л. Белявська щодо уникнення аварійної ситуації по вул. П.Полуботка, 

Попадюка 

 - Л. Белявська щодо депутатської кімнати 

 - В. Василевський щодо ремонту дорожнього покриття з підсипкою 

щебенем по вул. Дружби, Мельничука, Галицької, Кийданецької, Вітовського, 

Дністровської, Хвильового, Шепарівської, Паторжинського 

 - Л. Бордун щодо капітального ремонту дороги по вул. Перемоги, 

Верещинського, Гетьманської 

 - Л. Бордун щодо встановлення спортивного майданчика «Interatletika» по 

вул. Костомарова  

 - Л. Бордун щодо капітального ремонту площадки,  встановлення 

звукового бар'єру вздовж пр. Грушевського у ЗОШ №5 

 - В. Козоріз щодо перекриття даху у ЗОШ №7 у зв’язку з аварійним 

станом покрівлі 

 - В. Козоріз щодо виконання програми вуличного освітлення міста по вул. 

Довбуша 

 - В. Козоріз щодо зрізання аварійного дерева по вул. Франка 

 - П. Кривюк щодо асфальтування вул. Рильського 

 - П. Кривюк щодо поточний ремонт дороги підсипанням щебеню по вул. 

Онищука 

 - П. Кривюк щодо асфальтування заїзду до ЗОШ №1 від вул. А.Міцкевича 

до головного входу школи 

 - П. Кривюк щодо вирівнювання щебенем заїзду до ЗОШ №1 від вул. 

А.Міцкевича 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 952-14/2016  додається 
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2. СЛУХАЛИ: Про Звіт міського голови Слюзара І.Б. про діяльність 

виконавчих органів Коломийської міської ради у 2016 році 

ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 953-14/2016  додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету 2016 року 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 954-14/2016 зі змінами додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про співфінансування  інвестиційних проектів, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в 2017 році 

ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 955-14/2016 зі змінами додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми розвитку малого 

підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки та затвердження 

Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті 

Коломиї на 2017-2018 роки 
 

ДОПОВІДАЧ: У. Маруса, головний спеціаліст відділу економіки та 

муніципального розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 956-14/2016 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження  міської програми “Громадський 

бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” та положення про 

громадський бюджет міста Коломиї 
 

ДОПОВІДАЧ: У. Маруса, головний спеціаліст відділу економіки та 

муніципального розвитку міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, С. Коцюр, Л. Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 957-14/2016 зі змінами додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ економіки та 

муніципального розвитку міської ради в новій редакції 
 

ДОПОВІДАЧ: У. Маруса, головний спеціаліст відділу економіки та 

муніципального розвитку міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 958-14/2016 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми попередження 

дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх на 2017-2021 роки 
 

ДОПОВІДАЧ: І. Івахнюк, начальник служби у справах дітей 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 959-14/2016 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської Програми поліпшення 

виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки  
 

ДОПОВІДАЧ: І. Івахнюк, начальник служби у справах дітей 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 960-14/2016 додається 

 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання коштів міської 

ради на представницькі витрати 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Полюк, начальник організаційного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 961-14/2016 додається 

 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку формування та ведення 

кадрового резерву посадових осіб Коломийської міської ради 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Денисюк, начальник відділу кадрів 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 962-14/2016 додається 

 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 
 

ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 963-14/2016 додається 

 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів навчальних закладів міста у 

новій редакції 
 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 964-14/2016 додається 
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14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ культури 

Коломийської міської ради у новій редакції 
 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 965-14/2016 додається 

 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення Коломийського міського 

Палацу культури «Народний дім» в новій редакції 
 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 966-14/2016 додається 

 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статутів початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 
 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 967-14/2016 додається 

 

 

17 . СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Музею історії міста Коломиї 

в новій редакції 
 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 968-14/2016 додається 

 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження програми технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту  в м. Коломиї  на 2017 рік 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 969-14/2016 додається 

 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження Цільової програми фінансування 

мобілізаційних  заходів  і цивільного захисту населення та заходів з 

територіальної обороноздатності м. Коломиї на 2017 рік 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 970-14/2016 додається 

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження довгострокової програми мобілізаційної 

підготовки м. Коломиї на 2017-2021 роки 
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ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 971-14/2016 додається 

 

21.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми ’’Удосконалення 

структури Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 

в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-

2018 роки’’ 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 972-14/2016 додається 

 

22.СЛУХАЛИ: Про перейменування відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної роботи  та взаємодії з правоохоронними 

органами Коломийської міської  ради та затвердження Положення 

про відділ з питань цивільного захисту Коломийської міської ради і 

його структури 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, І. Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 973-14/2016 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної Програми підтримки та 

розвитку діяльності Коломийської організації Товариства Червоного 

Хреста України на 2017-2021 роки 
 

ДОПОВІДАЧ: Л. Макарова, директор  Товариства Червоного Хреста України 

ВИСТУПИЛИ: В. Мельничук. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 974-14/2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про прийом-передачу художніх робіт (картин) 
 

ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконкому 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 975-14/2016 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ управління 

комунальним майном Коломийської міської ради у новій редакції 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 976-14/2016 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми приватизації комунального 

майна територіальної громади міста Коломиї на 2017-2018 роки                                         
 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ВИСТУПИЛИ: Л. Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 977-14/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності п.1 рішення міської ради від  

07.06.2016 № 542-9/2016 та п.3 рішення міської ради від 17.09.2015 № 

2283-57/2015 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 978-14/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Злотко, начальник виробничого відділу КП 

«Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 979-14/2016 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Житлоінфоцентр» на списання автомобіля 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Злотко, начальник виробничого відділу КП 

«Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 980-14/2016 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 118 від 13.01.2014 

року на нежитлове приміщення по бул.  Л. Українки, 47 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Злотко, начальник виробничого відділу КП 

«Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 981-14/2016 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 200 від  01.02.2013 

року на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 17 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Злотко, начальник виробничого відділу КП 

«Житлоінфоцентр» 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 982-14/2016 зі змінами додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 489 від  31.12.2013 

року на нежитлове приміщення по вул. Чайковського, 33 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Злотко, начальник виробничого відділу КП 

«Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 983-14/2016 зі змінами додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 21 від 20.01.2014 р. 

на нежитлове приміщення по вул.  Чорновола, 3 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Злотко, начальник виробничого відділу КП 

«Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 984-14/2016 зі змінами додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 15.09.2016 

року №769-12/2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.05.2016 р. за№477-8/2016 «Про продовження договору оренди № 362 

від 02.09.2013 р. на нежитлове приміщення по вул. Мазепи, 12» 
 

ДОПОВІДАЧ: О. Злотко, начальник виробничого відділу КП 

«Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 985-14/2016 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку освіти міста 

Коломиї на 2017-2021 роки 
 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 986-14/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження  міської Програми «Молодь Коломиї» 

на 2017 – 2020 роки 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 987-14/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської Програми з оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2017 – 2020 роки 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 988-14/2016 додається 
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38. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми “Розвиток фізичної 

культури, спорту та спортивних споруд” в м. Коломиї на 2017 – 2020 

роки 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 989-14/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми щодо посилення 

соціального захисту населення м. Коломиї на 2016 – 2018 роки 
 

ДОПОВІДАЧ: Г. Гурак, начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 990-14/2016 зі змінами додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської  цільової Програми 

містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації 

міста Коломиї на 2017-2021 роки 
 

ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, в.о. начальника відділу архітектури та 

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 991-14/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про міську Програму «Без-бар’єрна Коломия на 2017-2020 

роки» 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 992-14/2016 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми 

«Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в м. 

Коломиї на 2017-2021 роки» 
 

ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КМЦПМСД 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 993-14/2016 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про тимчасову заборону продажу алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та пива військовослужбовцям Збройних 

Сил України та інших військових формувань 

ДОПОВІДАЧ: У. Маруса, головний спеціаліст відділу економіки та 

муніципального розвитку міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 994-14/2016 додається 
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 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо до розгляду земельних питань 

 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 995-14/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на площі Привокзальна, б/н 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 996-14/2016 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 997-14/2016 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 998-14/2016 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 999-14/2016 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Тараса Мельничука, 34 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1000-14/2016 додається 
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50. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва по вулиці Юрія Шкрумеляка 14/4 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1001-14/2016 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Володимира Івасюка, 26 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1002-14/2016 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1003-14/2016 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 

20 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1004-14/2016 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Стара Дорога, 4/1 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1005-14/2016 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Королівська 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1006-14/2016 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення релігійної громади свідків Єгови м. 

Коломиї 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
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57. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ВИСТУПИЛИ: М. Прусак 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1007-14/2016 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Сотні Підгірського, 12 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1008-14/2016 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1009-14/2016 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража на вулиці Симона Петлюри 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1010-14/2016 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1011-14/2016 додається 

 

62.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лисенка, 8 

(знято) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Галицька, 28  

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1012-14/2016 додається 
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64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Будівельна, 27-а 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Дениса Січинського, 45 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1013-14/2016 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1014-14/2016 зі змінами додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гайдамацька, 20 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1015-14/2016 додається 

 

68. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 21-а 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1016-14/2016 додається 

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1017-14/2016 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1018-14/2016 додається 

 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Адама Міцкевича, 157а 

для індивідуального садівництва 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1019-14/2016 додається 

 

72. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1020-14/2016 додається 

 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

(знято) 

74. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Дениса Січинського, 26 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1021-14/2016 додається 

 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Марії Заньковецької 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1022-14/2016 зі змінами додається 

 

76. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1023-14/2016 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ВИСТУПИЛИ: М. Фірманюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
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ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

78. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

79. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

площі Ринок, 11 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

80. СЛУХАЛИ: Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для 

продажу на земельних торгах 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1024-14/2016 додається 

 

81. СЛУХАЛИ:  Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для 

продажу на земельних торгах 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1025-14/2016 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 

275 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1026-14/2016 додається 

 

83. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на об'єднання земельних ділянок на 

бульварі Лесі Українки, 17 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1027-14/2016 додається 

 

84. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Дмитра Яворницького, біля будинку № 11 
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ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1028-14/2016 додається 

 

85. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Програми земельної реформи м. 

Коломиї на 2016-2020 роки 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1029-14/2016 додається 

 

86. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми земельної реформи м. 

Коломиї на 2016-2020 роки 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1030-14/2016 додається 

 

87. СЛУХАЛИ:  Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1031-14/2016 додається 

 

88. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Ярослава Пстрака, 2-в 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1032-14/2016 додається 

 

89. СЛУХАЛИ:  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Григора Коссака, 42 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1033-14/2016 додається 

 

90. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Косівській 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1034-14/2016 додається 

 

91. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1035-14/2016 додається 

 

92. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1036-14/2016 додається 

 

93. СЛУХАЛИ:  Про землекористування на вулиці Станіславського, 8 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1037-14/2016 додається 

 

94. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Станіславського, 8 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1038-14/2016 додається 

 

95. СЛУХАЛИ:  Про землекористування на вулиці Моцарта, 69 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1039-14/2016 додається 

 

96. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1040-14/2016 додається 

 

97. СЛУХАЛИ:  Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1041-14/2016 додається 

 

98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького 

(знято) 
 

99. СЛУХАЛИ:  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1042-14/2016 додається 

 

100. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1043-14/2016 додається 

 

101. СЛУХАЛИ:  Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для 

продажу на земельних торгах 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1044-14/2016 додається 

 

102. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на бульварі Лесі 

Українки, 4 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

103. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького, 4а-4 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1045-14/2016 додається 

 

104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншої житлової 

забудови 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1046-14/2016 додається 

 

105. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Бетховена, 

9 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1047-14/2016 додається 
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106. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Володимира Винниченка 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1048-14/2016 додається 

 

107. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

108. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1049-14/2016 додається 

 

109. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

110. СЛУХАЛИ:  Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1050-14/2016 додається 

 

111. СЛУХАЛИ:  Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1051-14/2016 додається 

 

112. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 
 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 На чотирнадцятій сесії депутатами внесено 25 запитів. Відповідно до 

пункту 12 статті 2.6  рішення  міської ради з питань депутатських запитів  за 

пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним (одноразовим) 

голосуванням. 
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За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1052-14/2016 по №1076-14/2016 

додається 

 

113. Різне.  

 ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, Л. Жупанський, О. Романюк, С. Федчук, Л. 

Бордун, Л. Белявська, О.Яцяк, Т. Гнатишин, І. Ільчишин. 

 Л. Белявська запропонувала поставити на переголосування питання №77 

порядку денного «Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1077-14/2016 додається 

 

 Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

 Питання порядку денного 14 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

 За закриття сесії 

 ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 

                       

 

 

Міський голова            І. Слюзар 

 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст  1 категорії                Х. Петруняк 

організаційного відділу     


