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Протокол 

Сімнадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

26 січня 2017 року                                                                                    м. Коломия 

 

Присутні: 33 депутати міської ради 

Відсутні: Т. Гнатишин 

Сімнадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 17-ої сесії: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

 

Сімнадцята 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 – 30                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного такі питання: 

 21 (загальне) «Про продовження договору оренди № 23 від 01.12.2011 

року на нежитлове приміщення по пл. Відродження, 14» 

 14 (земельне) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки» 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

 ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного такі питання: 

 1. «Про підвищення посадових окладів педагогічних працівників 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів управління освіти міської 

ради» 

 2. «Про погодження інвестиційної програми  КП «Коломияводоканал» на 

2017-2019 роки» 

 3. «Про міську комісію з  питань  евакуації» 

 4. «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність» 

 5. «Про внесення змін у рішення міської ради» 

 6. «Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького, 67» 
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ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун, який запропонував питання «Про підвищення 

посадових окладів педагогічних працівників дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів управління освіти міської ради» розглянути першим 

порядку денного 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 

ВИРІШИЛИ:  Розглянути питання «Про підвищення посадових окладів 

педагогічних працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

управління освіти міської ради» розглянути першим порядку денного 

 

 За порядок денний в цілому: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31                   

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ з.п. Назва питання 

1.  Про підвищення посадових окладів педагогічних працівників дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів управління освіти міської ради 

2.  Про розгляд електронної петиції “Про створення молодіжного центру” 

3.  Про план роботи міської ради на перше півріччя 2017 року 

4.  Про виконання міського бюджету за 2016 рік 

5.  Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2016 рік 

6.  Про уточнення міського бюджету на 2017 рік 

7.  Про затвердження Положення про плату за землю в новій редакції 

8.  Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

9.  Про затвердження Положення про спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності  

10.  Про затвердження Положення про транспортний податок 

11.  Про внесення змін до Положення про збір за місця для паркування 

транспортних засобів, затвердженого рішенням Коломийської міської ради 

від 27.01.2015 №2020-49/2015 

12.  Про внесення доповнення до рішення міської ради від 27.12.2016 №1133 

16/2016 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2017 рік” 

13.  Про викладення пункту 7 рішення міської ради від 27.12.2016 №1133-16/2016 

“Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік” в 

новій редакції 

14.  Про надання пільг у 2017 році 

15.  Про внесення змін до Програми фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 
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автобусних маршрутах загального користування у м. Коломиї на 2017 рік 

16.  Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської 

ради у новій редакції 

17.  Про встановлення вартості харчування учнів у загальноосвітніх, дошкільних 

навчальних закладах та розміру плати за перебування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, що належать до комунальної власності територіальної 

громади м. Коломиї 

18.  Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 

на баланс Коломийської районної інфекційної лікарні 

19.  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 2016-2010 роки» 

20.  Про надання згоди комунальному підприємству «Коломия Паркосервіс» на 

списання основних засобів 

21.  Про продовження договору оренди від 27.02.2014 р. № 1 на нежитлове 

приміщення по вул. В.Чорновола, 53 

22.  Про продовження договору оренди № 23 від 01.12.2011 року на нежитлове 

приміщення по пл. Відродження, 14 (знято) 

23.  Про продовження договору оренди від 08.12.2015 р. № 112  на нежитлове 

приміщення по вул. Театральна, 21 

24.  Про продовження договору оренди № 124 від 20.03.2002 року на нежитлове 

приміщення по вул. Драгирюка, 1 

25.  Про продовження договору оренди № 146 від 30.05.2013 року на нежитлове 

приміщення по бул. Лесі Українки, 11 

26.  Про продовження договору оренди від 01.03.2014 р. №390 на нежитлове 

приміщення по вул. бул. Лесі Українки,7/8 

27.  Про продовження договору оренди №203 від 01.04.2011 р. на нежитлове 

приміщення по вул. Яворницького, 26 

28.  Про продовження договору оренди №402 від 01.04.2011 року на нежитлове 

приміщення по вул. Шухевича, 7 

29.  Про продовження договору оренди №187 від 01.04.2011 року на нежитлове 

приміщення по вул. Театральна, 13 

30.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

31.  Про внесення змін в рішення Коломийської міської ради від 24.01.2013 року 

№ 1449-27/2013 

32.  Про нову редакцію Порядку розроблення місцевих цільових програм по 

місту Коломиї 

33.  Про погодження інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 2017-

2019 роки 

34.  Про міську комісію з питань евакуації 

35.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Сотні Мороза, 17 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

37.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Дмитра 

Вітовського 

38.  Про землекористування на вулиці Михайла Вербицького 

39.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

40.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

41.  Про внесення змін у рішення міської ради 

42.  Про внесення змін у п. 1.4. рішення  міської ради від 27.12.2016р. №1157-

16/2016 

43.  Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд  

44.  Про зміну землекористування на вулиці Володимира Івасюка, 37-а 

45.  Про надання земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці 

Архипа Тесленка 

46.  Про надання в оренду земельних ділянок 

47.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Патріарха Й. Сліпого, 24 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (знято) 

49.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 

52.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

53.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок на вулиці Юрія Шкрумеляка  

54.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Петра 

Ніщинського, 20-а 

55.  Про надання земельної ділянки у власність на вулиці Петра Ніщинського, 14-

а 

56.  Про утворення комісії з конкурсного відбору виконавців земельних торгів 

57.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів 

з приводу суміжного землекористування від 17.01.2017 року №1 

58.  Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи,9 

59.  Про зміну землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 82 

60.  Про зміну землекористування на вулиці Полковника Семена Палія 

61.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

62.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 



 

5 
 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

  - В. Будзінський щодо розгляду на сесії міської ради питання щодо 

призначення кандидатури на посаду завідуючого  НВК №20 «Світлячок»; 

  - Л. Белявська щодо реставрації опорної стіни кладовища «Монастирок» 

по вул. Карпатській; 

  - Т. Базюк щодо надання копії штатного розпису КМР станом на 

31.12.2016 р., інформації про: суми нарахованих зарплат, надбавок, премій, 

матеріальних виплат працівникам КМР у 2016 р., підстави нарахування премій, 

підстави визначення розміру премії в розрізі кожного місяця 2016р., кількість 

осіб прийнятих на роботу у 2016 р. 

 - Т. Базюк щодо  встановлення дитячого майданчика в рекреаційній зоні, 

що межує з вулицею Аркаса, передбачення коштів для освітлення вже існуючого 

спортивного майданчика; 

 - Т. Базюк щодо відображення графічних матеріалів щодо земельних 

ділянок на проекційному екрані та вказування у проекті рішення адреси місця 

розташування, площі та кадастрових номерів земельних ділянок; 

  - В. Андрейченко щодо заміни ламп у ліхтарях вуличного освітлення по 

вул. Мазепи, 298 а, 298, 292, 290; 

  - В. Андрейченко щодо заміни ламп у ліхтарях вуличного освітлення по                       

вул. Маковея; 

  - О. Петрів щодо завершення створення територіального центру для осіб 

без постійного місця проживання; 

  - О. Яцяк щодо недоцільності будівництва водноспортивного комплексу 

у парковій зоні, перевірку законності проектування та попередні  розрахунки 

утримання даного комплексу; 

  - О. Яцяк щодо надання копії переліку дитячих майданчиків, які будуть 

встановленні у 2017 році, огляд місця облаштування майданчиків 

відповідальними особами та критерії вибору місця розташування; 

  - В. Козоріз щодо спорудження тролейбусних ліній та облаштування 

велосипедних доріжок; 

  - В. Козоріз щодо підвищення допомоги родинам, які займаються 

похованням. 

 

 

 

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

64.  Про внесення змін у рішення міської ради 

65.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького, 67 
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 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про підвищення посадових окладів педагогічних 

працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

управління освіти міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, С. Лосюк, Р. Крутко, В. Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1183-17/2017  додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції “Про створення 

молодіжного центру” 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1184-17/2017 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на перше півріччя 2017 

року 

ДОПОВІДАЧ: Л. Жупанський, секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Р. Крутко, Г. Луцак, В. Григорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  13                  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував повернутися до розгляду питання «Про план роботи міської 

ради на перше півріччя 2017 року» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  17                  

ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 

 

4. СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за 2016 рік  
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28      

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1185-17/2017  додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду міського 

бюджету за 2016 рік 
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1186-17/2017  додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2017 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 
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ВИСТУПИЛИ: Т. Базюк, О. Яцяк, Л. Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1187-17/2017 додається 

 

ВИСТУПИЛИ: Ю. Тимошенко, народний депутат України 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про плату за землю в новій 

редакції 
ДОПОВІДАЧ: О. Жураківська, заступник начальника – начальник управління 

податків і зборів з фізичних осіб Коломийської ОДПІ 

ВИСТУПИЛИ: Р. Крутко  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21       

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1188-17/2017 зі змінами додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: О. Жураківська, заступник начальника – начальник управління 

податків і зборів з фізичних осіб Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1189-17/2017 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності 
ДОПОВІДАЧ: О. Жураківська, заступник начальника – начальник управління 

податків і зборів з фізичних осіб Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1190-17/2017 додається 

 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про транспортний податок 

ДОПОВІДАЧ: О. Жураківська, заступник начальника – начальник управління 

податків і зборів з фізичних осіб Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1191-17/2017 додається 

 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про збір за місця для 

паркування транспортних засобів, затвердженого рішенням 

Коломийської міської ради від 27.01.2015 №2020-49/2015 
ДОПОВІДАЧ: О. Жураківська, заступник начальника – начальник управління 

податків і зборів з фізичних осіб Коломийської ОДПІ 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, С. Лосюк, Р. Крутко, П. Кривюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1192-17/2017 додається 
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12.  СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

27.12.2016 №1133-16/2016 “Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік” 
ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніцмпального 

розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1193-17/2017 додається 

 

13.  СЛУХАЛИ: Про викладення пункту 7 рішення міської ради від 

27.12.2016 №1133-16/2016 “Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік” в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 

розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1194-17/2017 додається 

 

14.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг у 2017 році 

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

населення 

ВИСТУПИЛИ: О. Яцяк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1195-17/2017 додається 

 

15.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансування видатків 

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Коломиї на 2017 рік 
ДОПОВІДАЧ: Г. Гурак, начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, Л. Жупанський, О. Яцяк, С. Лосюк, Л. Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  16                  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління освіти 

Коломийської міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1196-17/2017 додається 

 

17 . СЛУХАЛИ: Про встановлення вартості харчування учнів у 

загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах та розміру плати 

за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м. 

Коломиї 
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ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти 

ВИСТУПИЛИ: С. Лосюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1197-17/2017 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей з балансу 

Коломийської міської ради на баланс Коломийської районної 

інфекційної лікарні 
ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1198-17/2017 додається 

 

19.  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 2016-2010 

роки» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1199-17/2017 зі змінами додається 

 

20 . СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Коломия Паркосервіс» на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: І. Аннюк, директор КП «Коломия Паркосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1200-17/2017 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 27.02.2014 р. № 1 на 

нежитлове приміщення по вул. В.Чорновола, 53 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1201-17/2017 додається 

 

22.  СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 08.12.2015 р. № 

112  на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 21 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1202-17/2017 зі змінами додається 

 

23.  СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 124 від 20.03.2002 

року на нежитлове приміщення по вул. Драгирюка, 1 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк, Л. Белявська, О. Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1203-17/2017 додається 
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24.  СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 146 від 30.05.2013 

року на нежитлове приміщення по бул. Лесі Українки, 11 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1204-17/2017 додається 

 

25.  СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.03.2014 р. 

№390 на нежитлове приміщення по вул. бул. Лесі Українки,7/8 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1205-17/2017 додається 

 

26.  СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди №203 від 01.04.2011 

р. на нежитлове приміщення по вул. Яворницького, 26 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1206-17/2017 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди №402 від 01.04.2011 

року на нежитлове приміщення по вул. Шухевича, 7 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1207-17/2017 додається 

 

28.  СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди №187 від 01.04.2011 

року на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 13 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1208-17/2017 зі змінами додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр»   

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1209-17/2017 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Коломийської міської 

ради від 24.01.2013 року № 1449-27/2013 
ДОПОВІДАЧ: І. Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ВИСТУПИЛИ: В. Козоріз 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1210-17/2017 додається 

 

31.  СЛУХАЛИ: Про нову редакцію Порядку розроблення місцевих 

цільових програм по місту Коломиї 
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ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 

розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1211-17/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми КП 

«Коломияводоканал» на 2017-2019 роки 
ДОПОВІДАЧ: І. Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1212-17/2017 додається 

 

33.  СЛУХАЛИ: Про міську комісію з питань евакуації 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1213-17/2017 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття в комунальну власність 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1214-17/2017 додається 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував повернутися до розгляду питань 

  - «Про план роботи міської ради на перше півріччя 2017 року» 

  - «Про внесення змін до Програми фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Коломиї на 2017 

рік» 

35. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на перше півріччя 2017 

року 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1215-17/2017 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансування 

видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Коломиї на 2017 рік 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1216-17/2017 додається 
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 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо до розгляду земельних питань 

 

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

Сотні Мороза, 17 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1217-17/2017 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1218-17/2017 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

на вулиці Дмитра Вітовського 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

40. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла Вербицького 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1219-17 /2017 додається 

  

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1220-17/2017 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1221-17/2017 додається 
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44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у п. 1.4. рішення  міської ради від 

27.12.2016р. №1157-16/2016 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1222-17/2017 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1223-17/2017 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Володимира 

Івасюка, 37-а 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1224-17/2017 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Архипа Тесленка 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1225-17/2017 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

- п.1 на доопрацювання  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                     

- за проект рішення без п.1 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1226-17/2017 зі змінами додається 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: рішення № 1227-17/2017 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1228-17/2017 додається 
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51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1229-17/2017 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама 

Міцкевича 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29           

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1230-17/2017 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1231-17/2017 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 

ділянок на вулиці Юрія Шкрумеляка 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1232-17/2017 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Пр Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вулиці Петра Ніщинського, 20-а 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ВИСТУПИЛИ: Т. Базюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1233-17/2017 зі змінами додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність на вулиці 

Петра Ніщинського, 14-а  
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1234-17/2017 додається 
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57. СЛУХАЛИ: Про утворення комісії з конкурсного відбору 

виконавців земельних торгів 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1235-17/2017 зі змінами додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного 

землекористування від 17.01.2017 року №1 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1236-17/2017  додається 

 

59. СЛУХАЛИ:  Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи, 9 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

- Надати слово Романенчук Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

        - За проект рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

60. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 82 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1237-17/2017 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Полковника 

Семена Палія 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1238-17/2017 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1239-17/2017 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1240-17/2017 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1241-17/2017 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

на площі Ринок, 11 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1242-17/2017 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1243-17/2017 додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Богдана Хмельницького, 67 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1244-17/2017 додається 

 

68. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 На сімнадцятій сесії депутатами внесено 12 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. 

За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1245-17/2017 по №1256-17/2017 

додається 
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 Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

 Питання порядку денного 17 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

 

За закриття 17 сесії міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                       

 

 

Міський голова            І. Слюзар 

 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст  1 категорії                   Х. Петруняк                      

організаційного відділу     


