
Протокол 
Сорок четвертої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

25.04.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 26 депутатів міської ради 
Відсутні: Т.Базюк, Л.Жупанський, І.Ільчишин, П.Кривюк, О.Петрів, О.Поясик, 
К.Станко 
 

Сорок четверту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 
За відкриття 44-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: відкрити 44 сесію міської ради 
Засідання 44 сесії міської ради вважається відкритим. 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за –  26                           
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу          

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного загальне питання №10 та земельні 

питання №20 і №21: 
10. Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території  сіл Воскресинці, Щепарівці, Іванівці, 
Товмачик, Саджавка та Кубаївка Коломийської міської обєднаної 
територіальної громади; 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в с.Саджавка; 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27  
ВИРІШИЛИ:  зняти з порядку денного 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 4 загальні питання:  
1. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 13.12.2018 

№3234-39/2018 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2019 рік»; 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 
«Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного 
середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки»; 

3. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік; 
4. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 



ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 10 земельних питань: 
1. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста Коломиї; 
2. Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 47; 
3. Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення; 
4. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах; 

5. Про надання дозволів на розробку технічних документацій із 
землеустрою щодо інвентаризації земель с. Воскресинці; 

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

7. Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а; 
8. Про зміну землекористування на вулиці Василя Стуса – Гетьмана 

Петра Сагайдачного – Ринок; 
9. Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність; 
10. Про землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 287 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
За пропозицією Л.Белявської запропонував внести у порядок денний 

питання «Про звернення Коломийської міської ради до Прем'єр-міністра 
України В. Гройсмана, Голови комітету з питань будівництва, містобудування 
і житлово-комунального господарства С.Скуратівського, Голови 
Антимонопольного комітету України Ю. Терентьєва, Голови національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг О. Кривенко» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
За пропозицією спілки учасників АТО запропонував внести у порядок 

денний питання «Про підтримку звернення учасників визвольної війни на Сході 
України до Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра 
України В. Гройсмана, народних депутатів України» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28             

        ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 
 



 
Порядок денний 

 

1 «Про підтримку звернення учасників визвольної війни на Сході України до Голови 
Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, народних 
депутатів України» 

2 «Про звернення Коломийської міської ради до Прем'єр-міністра України    В. 
Гройсмана, Голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства С. Скуратівського, Голови Антимонопольного комітету 
України Ю. Терентьєва, Голови національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг О. Кривенко» 

3 Про виконання міського бюджету за І-й квартал 2019 року 

4 Про затвердження Програми “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” 
та Положення про громадський бюджет міста Коломиї в новій редакції 

5 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 №3170-39/2018-39 «Про 
затвердження Програми удосконалення казначейського обслуговування міського 
бюджету на 2019-2023 роки» 

6 Про внесення змін до міської програми забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 
період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 13.10.2015 р. № 2370-
58/2015 

7 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до 
генерального плану в поєднанні з детальними планами території с. Товмачик 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

8 Про надання дозволу на розроблення детального плану території по вул. Білейчука у с. 
Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

9 Про утворення комісії для проведення рейтингового голосування та опрацювання його 
результатів стосовно створення спостережної ради комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

10 Про продовження договору оренди від 02.01.2019р. № 439 на нежитлове приміщення по 
вул. С.Петлюри, 45 

11 Про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019 року № 3555 42/2019 «Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 
приватизації в 2019 році» 

12 Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 
на території сіл Воскресинці, Шепарівці, Іванівці, Товмачик, Саджавка та Кубаївка 
Коломийської міської обєднаної територіальної громади (знято на доопрацювання) 

13 Про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019р. №3555-42/2019 «Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають 
приватизації в 2019 році» 

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

15 Д.1 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 13.12.2018 №3234-39/2018 
“Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” 

16 Д.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 «Про 
затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. 
Коломиї на 2016-2020 роки» 

17 Д.3 Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

18 Д.4 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

19 Про поділ земельної ділянки на вулиці Григорія Тютюнника,14 

20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Лозова, 13 (не прийнято) 

21 Про розгляд звернення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

22 Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 76 



23 Про землекористування на вулиці Валова (не прийнято) 

24 Про землекористування по вулиці Театральна (не прийнято) 
25 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва  

26 Про землекористування у садівницькому товаристві «Мічурінець» 

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

28 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

30 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 

31 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

32 Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства 

33 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

35 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

36 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки на вулиці Романа Шухевича, 74 

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

38 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в с. Саджавка (знято на доопрацювання) 

39 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (знято на доопрацювання) 

40 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Адама Міцкевича 

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

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

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

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

45 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не прийнято) 

46 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не прийнято) 

47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

48 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці чотаря УГА Флоріна Кульчинського, 30 

49 Про землекористування по вулиці Степана Бандери, 5-Б (не прийнято) 

50 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Франка (не прийнято) 

51 Про надання в оренду земельних ділянок 

52 Про зміну землекористування на вулиці Миколи Костомарова, біля будинку№ 4 

53 Про землекористування на вулиці Вячеслава Чорновола, 55 

54 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 



55 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

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

57 Про землекористування на вулиці Лісова, 39 

58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Василя Симоненка 

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

60 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 

61 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

62 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Миколи Лисенка (не 
прийнято) 

63 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 28.03.2019 р. № 3595-
42/2019 

64 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

65 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва 

66 Д.1 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель міста Коломиї 

67 Д.2 Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 47 

68 Д.3 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення 

69 Д.4 Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 
торгах 

70 Д.5 Про надання дозволів на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 
інвентаризації земель с. Воскресинці 

71 Д.6 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

72 Д.7 Про землекористування на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

73 Д.8 Про зміну землекористування на вулиці Василя Стуса – Гетьмана Петра 
Сагайдачного – Ринок (не прийнято) 

74 Д.9 Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

75 Д.10 Про землекористування по вул. І.Мазепи,287 

76 Про прийняття рішень по депутатських запитах 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 
для оголошення депутатських звернень та запитів.  

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

В.Мельничук запропонував надати слово представнику організації 
«Солодкі діти» Вікторії Тимофій. 

Г.Романюк запропонував надати слово М. Мельниченко щодо 
благодійного внеску на встановлення монумента Пресвятої Богородиці.   



Виконуючий обов'язки старости с.Товмачик В.Григорчук вручив подяку 
міському голові Слюзару І.Б. та заступнику міського голови Б. Федоруку за 
проведення ремонтних робіт дорожнього полотна. 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- В. Василевський щодо виділення коштів для ремонту даху молодіжного центру 
по вул. С. Петлюри, 11; 
- Т. Гнатишин щодо відновлення фасадної частини будівлі та відновлення 
дорожнього полотна біля будинку по вул. Чорновола, 24; 

- Л. Бордун щодо здійснення контролю за якістю проведення ремонтних робіт 
дорожнього полотна по вул. М. Старицького, Торговиця, В. Атаманюка та 
тротуарів по вул. Торговиця; 

- А. Турянський щодо якості проведення ремонтних робіт дорожнього покриття 
по вул. І.Франка 123, 125, 127 у 2016 році; 

- В. Козоріз щодо законних методів впливу на АТ «Прикарпаттяобленерго» та 
запрошення керівництва на чергове засідання сесії міської ради;  
- В. Андрейченко щодо проведення ремонтних робіт містка через р. Радилівка на 
перехресті вулиці Гетьмана Івана Мазепи та бульвару Лесі Українки; 
- Г. Романюк щодо встановлення автобусних зупинок по вул. Б.Лепкого,                     
Б. Хмельницького та С. Петлюри  
- В. Мельничук щодо виділення коштів з міського бюджету в сумі                              
1 042,0 тис. грн. для реалізації окремих завдань і заходів Програми «Здоров’я 
громади на 2019-2023 роки» від 13.12.2018 р. №3232-39/2018 
- С. Лосюк щодо застосування гуманних методів з метою вирішення проблеми з 
безпритульними тваринами  
- Л. Белявська щодо забезпечення транспортними засобами рейсів, які будуть 
здійснювати перевезення мешканців міста Коломиї до міського кладовища по 
вул. О. Довбуша  

Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ «Про підтримку звернення учасників визвольної війни на 
Сході України до Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра 
України В. Гройсмана, народних депутатів»  
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3648-44/2019 

2. СЛУХАЛИ «Про звернення Коломийської міської ради до Прем'єр-
міністра України В. Гройсмана, Голови комітету з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства С. Скуратівського, 
Голови Антимонопольного комітету України Ю. Терентьєва, Голови 
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг О. Кривенко» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3649-44/2019 

 



3. СЛУХАЛИ «Про виконання міського бюджету за І-й квартал 2019 року» 
ДОПОВІДАЧ: Бакай Ганна Дмитрівна, начальник фінансового управління 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк, Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3650-44/2019 додається 

4. СЛУХАЛИ «Про затвердження Програми “Громадський бюджет міста 
Коломиї на 2017-2021 роки” та Положення про громадський бюджет міста 
Коломиї в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, Р.Крутко, С.Федчук, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3651-44/2019 зі змінами додається 

5.СЛУХАЛИ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 
№3170-39/2018-39 «Про затвердження Програми удосконалення 
казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3652-44/2019 додається 

6.СЛУХАЛИ «Про внесення змін до міської програми забезпечення 
пожежної безпеки у м. Коломиї на період 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням міської ради 13.10.2015 р. № 2370-58/2015» 
ДОПОВІДАЧ: Кротюк Олександр Степанович, начальник відділу цивільного 
захисту міської ради 
ВИСТУПИЛИ: П.Васкул 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3653-44/2019 додається 

7.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Внесення змін до генерального плану в поєднанні з детальними 
планами території с. Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3654-44/2019 додається 

8.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території по вул. Білейчука у с. Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3655-44/2019 додається 



9.СЛУХАЛИ «Про утворення комісії для проведення рейтингового 
голосування та опрацювання його результатів стосовно створення спостережної 
ради комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради 
«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КНП КМР 
«КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3656-44/2019 зі змінами додається 

10.СЛУХАЛИ «Про продовження договору оренди від 02.01.2019р. № 439 
на нежитлове приміщення по вул. С.Петлюри, 45» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3657-44/2019 зі змінами додається 

11. СЛУХАЛИ «Про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019 
року № 3555 42/2019 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації в 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3658-44/2019 додається 

12.СЛУХАЛИ «Про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019р. 
№3555-42/2019 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
міської ради, які підлягають приватизації в 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: С. Проскурняк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3659-44/2019 додається 

13.СЛУХАЛИ «Про затвердження статуту комунального підприємства 
„Коломиятеплосервіс” у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Зінько Юрій Романович, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3660-44/2019 додається 

14.СЛУХАЛИ «Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
13.12.2018 №3234-39/2018 “Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 рік” 
ДОПОВІДАЧ: Образцова Вікторія Тарасівна, начальник відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3661-44/2019 додається 

15.СЛУХАЛИ «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 
р. №23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони навколишнього 
природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки» 



ДОПОВІДАЧ: Наливайко Володимир Ярославович, начальник УКГ міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3662-44/2019 додається 

16.СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Бакай Ганна Дмитрівна, начальник фінансового управління 
міської ради» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3663-44/2019 зі змінами додається 

17. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КНП КМР 
«КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3664-44/2019 додається 

Розгляд земельних питань 

18. СЛУХАЛИ «Про поділ земельної ділянки на вулиці Григорія 
Тютюнника,14» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3665-44/2019 додається 

19. СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Лозова, 13» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

20.СЛУХАЛИ «Про розгляд звернення об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3666-44/2019 додається 

21.СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 76» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3667-44/2019 додається 

22.СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Валова» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ВИСТУПИЛИ: В.Приймак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

23.СЛУХАЛИ «Про землекористування по вулиці Театральна» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 



ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

24.СЛУХАЛИ «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3668-44/2019 додається 

25.СЛУХАЛИ «Про землекористування у садівницькому товаристві 
«Мічурінець» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3669-44/2019 додається 

26.СЛУХАЛИ «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3670-44/2019 додається 

27.СЛУХАЛИ «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3671-44/2019 додається 

28.СЛУХАЛИ «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3672-44/2019 додається 

29.СЛУХАЛИ «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки)» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3673-44/2019 додається 

30.СЛУХАЛИ «Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3674-44/2019 додається 

31.СЛУХАЛИ «Про надання земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3675/2019 додається 

32.СЛУХАЛИ «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3676-44/2019 додається 

33.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3677-44/2019 додається 

34.СЛУХАЛИ «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3678-44/2019 додається 

35. СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці 
Романа Шухевича, 74» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3679-44/2019 додається 

36.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3680-44/2019 додається 

37.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3681-44/2019 додається 

38.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3682-44/2019 додається 

39.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3683-44/2019 додається 

40.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

41.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

42.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів»  
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

43.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

44.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

45.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці чотаря УГА Флоріна 
Кульчинського, 30» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3684-44/2019 додається 

46.СЛУХАЛИ «Про землекористування по вулиці Степана Бандери,  5-Б» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

47.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка» 



ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

48.СЛУХАЛИ «Про надання в оренду земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ВИСТУПИЛИ: Т.Боднарук, запропонував надати слово представнику бульвару 
Лесі Українки 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова - 23 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3685-44/2019 додається 

49.СЛУХАЛИ «Про зміну землекористування на вулиці Миколи 
Костомарова, біля будинку № 4» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3686-44/2019 додається 

50.СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Вячеслава Чорновола, 
55» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3687-44/2019 додається 

51.СЛУХАЛИ «Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3688-44/2019 додається 

52.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3689-44/2019 додається 

53.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3690-44/2019 додається 

54.СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Лісова, 39» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3691-44/2019 додається 

55.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3692-44/2019 додається 

56.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3693-44/2019 додається 

57.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

58.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3694-44/2019 додається 

59.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на 
вулиці Миколи Лисенка» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

60.СЛУХАЛИ «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 28.03.2019 р. № 3595-42/2019» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3695-44/2019 додається 

61.СЛУХАЛИ «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3696-44/2019 додається 

62.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3697-44/2019 додається 

63.СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3698-44/2019 додається 



64.СЛУХАЛИ «Про землекористування на бульварі Лесі Українки, 47» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3699-44/2019 додається 

65.СЛУХАЛИ «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ВИСТУПИЛИ: І.Гуменюк, заявив про конфлікт інтересів та про те, що участі у 
голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3700-44/2019 додається 

66.СЛУХАЛИ «Про затвердження експертної грошової оцінки земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 
на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3701-44/2019 додається 

67.СЛУХАЛИ «Про надання дозволів на розробку технічних документацій 
із землеустрою щодо інвентаризації земель с. Воскресинці» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3702-44/2019 додається 

68. СЛУХАЛИ «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ :Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3703-44/2019 додається 

69. СЛУХАЛИ «Про землекористування на вулиці Михайла                   
Драгоманова, 4-а» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3704-44/2019 додається 

70.СЛУХАЛИ «Про зміну землекористування на вулиці Василя Стуса – 
Гетьмана Петра Сагайдачного – Ринок» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, запропонував надати слово приватному підприємцю 
Р.Хріновському 
ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова – 23 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Р.Хріновський, М.Михайлюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



71.СЛУХАЛИ «Про передачу земельних ділянок державної власності у 
комунальну власність» 
ДОПОВІДАЧ: Мондрик Богдан Йосипович 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3705-44/2019 додається 

72.СЛУХАЛИ «Про землекористування по вул. І.Мазепи,287» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3706-44/2019 додається 

73. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На сорок четвертій сесії депутатами внесено 10 запитів. Відповідно до пункту 
12 статті 2.6 Регламенту міської ради рішення  міської ради з питань 
депутатських запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися 
пакетним (одноразовим) голосуванням. 

За прийняття рішень по депутатських запитах 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23           
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №3707-44/2019 по №3716-44/2019 

додаються 
 

74. Різне.  
ВИСТУПИЛИ: А.Турянський 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 44 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: 44 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст       
організаційного відділу                                                                      Я. Липка
    

    

 


