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ПРОТОКОЛ 

П’ятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

18 лютого   2016  року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні: 28  депутатів міської ради 

 

Відсутні: Ільчишин І.Ф. Костюк І.В., Лосюк С.П., Михайлюк М.І., Прусак М.С., 

Слободян Р.І.  

 

 П’яту сесію міської ради відкрив міський голова І.Слюзар 

 

 За відкриття 5-ї сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

                            проти – немає 

                   утримались – немає  

 

 П’ята сесія міської ради вважається відкритою. 

 

 Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Перед початком роботи сесії попросив вшанувати хвилиною мовчання 

загиблих Героїв Небесної сотні 

 

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Порядок денний та матеріали депутатам роздано. За прийняття порядку 

денного за основу 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

                             проти – немає 

                             утримались – немає  

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 У кого будуть доповнення чи зміни до порядку денного ? 

  

 ВИСТУПИЛИ  
 І.Слюзар, міський голова  

 Запропонував зняти з порядку денного для доопрацювання земельні 

питання №17 «Про надання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства» та №50 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Моцарта» 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 
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                             проти – немає 

                             утримались – немає  

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Запропонував внести до порядку денного питання «Про визначення 

представника співвласника багатоквартирного будинку» 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

 Андрейченко В.О, депутат міської ради 

 Запропонував внести до порядку денного питання «Про звернення 

Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України Володимира 

Гройсмана та Прем’єр-міністра України  Арсенія Яценюка» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Чи будуть інші доповнення до порядку денного? Хто за прийняття 

порядку денного в цілому? 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про виконання міського бюджету за 2015 рік 

2. Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

3. Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України  

Володимира Гройсмана та Прем’єр-міністра України  Арсенія Яценюка  

4. Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки,затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 

27.01.2015р. №2019-49/2015 

5. Про затвердження міської Програми соціальної підтримки та реабілітації 

інвалідів зору м.Коломиї на 2016-2018 роки 

6. Про внесення змін до комплексної Програми підтримки та розвитку 

діяльності Коломийської організації товариства Червоного Хреста України на 

2012 – 2016 роки 

7. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування  в місті 

Коломиї на 2013-2017 роки 

8. Про внесення змін до Регламенту міської ради  
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9. Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 

Коломийській міській раді 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2015 р. № 2371-58/2015 

  11. Про внесення змін до міської програми  охорони  навколишнього природного       

середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки 

12. Про затвердження Положення про управління  надання адміністративних 

послуг міської ради 

13. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 10.12.2015 №16-

3/2015 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 

рік” 

14. Про організаційний комітет з визначення логотипу міста Коломиї та 

затвердження Положення про конкурс із розроблення логотипу міста Коломиї 

15. Про встановлення вартості харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах та дітей у дошкільних навчальних закладах міста 

16. Про передачу документів щодо вартості виконаних робіт з балансу 

Коломийської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Коломиятеплоенергія» 

17. Про розподіл плати за оренду нежитлових приміщень комунального майна 

Комунальному закладу Коломийської міської ради  “Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги” 

18. Про продовження договору оренди № 146 від 30.05.2013 на нежитлове 

приміщення по бул.Л.Українки,11 

19. Про продовження договору оренди № 48 від 30.05.2013 на нежитлове 

приміщення по пл.Ринок,10  

20. Про продовження договору оренди № 88 від 30.05.2013 на нежитлове 

приміщення по вул. В. Чорновола, 25 

21. Про звільнення комунального підприємства „Коломиятеплоенергія” від 

сплати частини чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 

22. Про уповноваження КП «Коломийська муніципальна дружина на 

організацію та провадження діяльності із забезпечення паркування 

транспортних  засобів в м. Коломиї 

23. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради 

24. Про надання дозволу на передачу в суборенду нежитлового приміщення по 

пл. Відродження, 19 

25. Про визначення представника співвласника багатоквартирного будинку 

26. Про надання земельної ділянки в постійне користування 

27. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

28. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 

садівництва 

29. Про  надання  земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража 

30. Про зміну землекористування на проспекті Михайла Грушевського, біля 

будинку № 5 

31. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Миколи лебедя, 15 
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33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Яблунівська, 7 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці Івана Франка 
35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Антона Княжинського, 3 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Івана Зубенка, 2 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Романа Ставничого, 3 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Байди Вишневецького, 3а 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 4 для громадської забудови  

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Рибацька 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Сонячна, 8 

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

торгах  

43. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри 

44. Про надання в оренду земельних ділянок 

45. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Вячеслава Чорновола 

46. Про надання в оренду земельних ділянок 

47. Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Олександра Пушкіна, 6 

48. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського 

призначення по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 36-а 

49. Про затвердження протоколу № 1  комісії  з конкурсного відбору 

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів  

від 05.02.2016 р. 

50. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вулиць Федора Достоєвського — 

Миколи Лебедя 

51. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вулиці Дмитра Вітовського 

52. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вулиці Дмитра Вітовського 

53. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вулиці Петра Ніщинського 

54. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

55. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

56. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  
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57. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 24.12.2015 р. № 

102-3/2015 

58. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

59. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 17.09.2015 № 

2319-57/2015 

60. Про надання земельної ділянки по вулиці Моцарта, 47 у власність для 

індивідуального садівництва 

61. Про надання земельної ділянки на вулиці Тараса Сенюка для 

індивідуального садівництва 

62. Про надання земельної ділянки по вулиці Будівельна у власність для 

індивідуального садівництва 

63. Про надання земельної ділянки у власність   

64. Про визнання п. 1.14. рішення Коломийської міської ради від 29.11.2006 № 

324 таким, що втратив чинність   

65. Про зміну землекористування по вулиці Миколи Леонтовича, 23 

66. Про зміну землекористування по вулиці Михайла Драгоманова, 3-а 

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

68. Про зміну землекористування по вулиці Василя Симоненка, 2б-41 

69. Про землекористування по вулиці Стара Дорога, 17 

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Довгій, 6 

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в районі об'їзної дороги 

72. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо влаштування футбольного, спортивного та дитячого 

майданчиків 

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Будівельна, 27 

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля будинку № 236 

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці Володимира 

Гнатюка, 35 

76. Про землекористування по вулиці Антона Онищука, 4 

77. Про землекористування по вулиці Мелетія Кічури, 35 

78. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Козацькій 

80. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.12.2015 р. № 

61-3/2015 

81. Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

 

Депутатські запити 
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 Головуючий: міський голова І.Слюзар 

         Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів, звернень та запитань 

 ВИСТУПИЛИ: 

 В. Мельничук  щодо  утворення комісії з вивчення  питання  відкриття у 

місті установи соціального захисту для тимчасового утримання осіб у стані 

алкогольного сп’яніння, осіб без місця постійного проживання. 

 Р. Крутко щодо ремонту під’їздних  шляхів, благоустрою території  до 

будинків №№ 42,44,46 по вул.Чайковського   

 Р. Крутко щодо очистки русла та берегів потічка Радилівка, прибирання 

вулиці Чехова   

 А. Турянський щодо відновлення  вуличного освітлення по вул.І.Франка 

від № 177 по № 292   

 А. Турянський щодо проведення конкурсу для додаткового маршруту № 4 

по вул.Достоєвського із кінцевою зупинкою на вул.Сотні Гамалії 

        Л. Белявська щодо законності здійснення ритуальних послуг по 

вул.Драгоманова,3 

 Г. Луцак щодо влаштування дитячо-спортивного майданчика між 

будинками №№ 36,38 по вул. Січових Стрільців 

 О. Петрів щодо ремонту дашків над входом до під’їздів будинку по 

вул.Січових Стрільців,12 

 О. Петрів щодо демонтажу димохідної труби колишньої котельні 

дитячого садочка № 9 

 О. Петрів щодо капітального ремонту вулиці О.Кобилянської 

 В. Василевський щодо будівництва госпфекальної каналізації та 

водовідведення вулиць Т.Мельничука, Дружби  

 В. Василевський щодо ремонту дорожнього покриття та освітлення вулиці 

Д.Вітовського 

 Л. Бордун щодо  вжиття заходів для ліквідації стихійної торгівлі на 

вулицях Гетьманська та Антоненка-Давидовича 

 Л. Бордун щодо розширення дороги та відновлення тротуару до ДНЗ № 16 

 С. Проскурняк щодо ремонту каналізаційних мереж від будинку № 12 на 

пл.Привокзальній     

 С. Проскурняк щодо відновлення освітлення вулиці Крип’якевича 

 В. Андрейченко щодо   встановлення дитячого майданчика  в мікрорайоні 

будинків №№ 298,298а,290,292 по вул.Мазепи 

 Т. Боднарук щодо заміни ламп освітлення на вул. Стефаника 

 Т. Боднарук щодо ліквідації стихійної торгівлі на вул.Бандери 

 Т. Боднарук щодо врегулювання роботи світлофорів на вул.Мазепи 

 Т. Боднарук щодо  ремонту вул.Стефаника (заїзд до ЗОШ № 4 , біля 

будинку  2а) 

 Р. Крутко щодо виселення багатодітної родини Глиняйлюка  Д.М. з 

гуртожитку   

 Р. Крутко щодо  врегулювання дорожніми знаками  руху автомобілі по 

вул.М.Павлика 

 Р. Крутко щодо благоустрою скверу по вул. Чехова – 

вул.Новодворського 
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 Р. Крутко  щодо врегулювання дорожнього руху на перехресті вулиць 

Петлюри-Чехова   

 Р. Крутко щодо  заборони  руху та стоянки  автомобілів в парковій  зоні 

по вул.Чехова     

 Г. Луцак щодо благоустрою прибудинкової території по вул.Січових 

Стрільців,39, 

 С. Проскурняк щодо ремонту будинкової мережі електропостачання на 

пл.Привокзальній,12 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Переходимо до розгляду питань порядку денного 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за 2015 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник  фінансового  управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №204-5/2016 додається 

 

2. СЛУХАЛИ:  Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник  фінансового  управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №205-5/2016 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Голови 

Верховної Ради України Володимира Гройсмана та Прем’єр-міністра 

України  Арсенія Яценюка  

ДОПОВІДАЧ: В.Андрейченко, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №206-5/2016 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки,затвердженого рішенням 

Коломийської міської ради від 27.01.2015р. №2019-49/2015 

ДОПОВІДАЧ: М. Бундзяк, перший заступник начальника Коломийської ОДПІ 

ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська, депутат міської ради  

 Запропонувала внести зміни в Положення, встановивши ставку податку 

для житлової нерухомості 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Запропонував внести зміни в Положення, встановивши ставку податку 

для житлової нерухомості 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати. 
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 Є ставка 0,5 і пропозиція 0,3 та 0,4 Виношу на голосування проект 

рішення в редакції зі ставкою 0,5 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар: Хто за ставку 0,3? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар: Хто за ставку 0,4 ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №207-5/2016 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської Програми соціальної підтримки 

та реабілітації інвалідів зору м.Коломиї на 2016-2018 роки 

ДОПОВІДАЧ: М.Тимошек, заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №208-5/2016 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до комплексної Програми підтримки та 

розвитку діяльності Коломийської організації товариства Червоного 

Хреста України на 2012 – 2016 роки 

ДОПОВІДАЧ: Л.Макарова, голова МО товариства «Червоний Хрест» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №209-5/2016 додається 

 

7. СЛУХАЛИ Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування в місті Коломиї на 2013-2017 роки 

ДОПОВІДАЧ: Л.Жупанський, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №210-5/2016 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту міської ради  

ДОПОВІДАЧ: Л.Жупанський, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 
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                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №211-5/2016 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, 

адресованої Коломийській міській раді 

ДОПОВІДАЧ: Т.Кухтар, керуючий справами виконкому 

ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко, С. Федчук, депутати міської ради 

 Запропонували питання зняти для доопрацювання 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар: Хто за таку пропозицію ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання  

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2015 р. 

№ 2371-58/2015 
ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та  взаємодії з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №212-5/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми охорони 

навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника - головний інженер відділу 

управління комунальним майном 

 Запропонував внести зміни у додаток 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №213-5/2016 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління  надання 

адміністративних  послуг міської ради 

ДОПОВІДАЧ: М.Андрійчук, начальник управління надання адміністративних 

послуг 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №214-5/2016 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

10.12.2015 №16-3/2015 “Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
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                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №215-5/2016 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про організаційний комітет з визначення логотипу міста 

Коломиї та затвердження Положення про конкурс із розроблення логотипу 

міста Коломиї  

ДОПОВІДАЧ: В.Будзінський, депутат міської ради 

ВСТУПИЛИ: Л. Белявська, Р. Крутко, депутати міської ради 

 Запропонували внести зміни у пункті, що логотип стає власністю 

територіальної громади міста в особі Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №216-5/2016 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про встановлення вартості харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах та дітей у дошкільних навчальних 

закладах міста 

ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №217-5/2016 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про передачу документів щодо вартості виконаних робіт з 

балансу Коломийської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Коломиятеплоенергія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №218-5/2016 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про розподіл плати за оренду нежитлових приміщень 

комунального майна Комунальному закладу Коломийської міської ради  

“Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” 

ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КЗ “Коломийський міський центр 

ПМСД” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №219-5/2016 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди №146 від 30.05.2013 на 

нежитлове приміщення по бул. Л.Українки, 11 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 



11 
 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №220-5/2016 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 48 від 30.05.2013 на 

нежитлове приміщення по пл.Ринок, 10  

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №221-5/2016 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 88 від 30.05.2013 на 

нежитлове приміщення по вул. В. Чорновола, 25 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП “Житлоінфоцентр” 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №222-5/2016 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 

„Коломиятеплоенергія” від сплати частини чистого прибутку (доходу) до 

міського бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП  «Коломиятеплоенергія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №223-5/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про уповноваження КП «Коломийська муніципальна 

дружина на організацію та провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних  засобів в м. Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №224-5/2016 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через управління надання адміністративних послуг 

Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №225-5/2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу в суборенду нежитлового 

приміщення по пл. Відродження, 19 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №226-5/2016 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про визначення представника співвласника 

багатоквартирного будинку 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №227-5/2016 додається 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар Переходимо до розгляду 

земельних питань 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

26. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки в постійне користування 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №228-5/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 229-5/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №230-5/2016 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №231-5/2016 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, біля будинку № 5 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №232-5/2016 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №233-5/2016 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Миколи Лебедя, 15 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №234-5/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Яблунівська, 7 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №235-5/2016 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по 

вулиці Івана Франка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: Хто за пропозицію зняти питання на 

доопрацювання? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: зняти питання на доопрацювання 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Антона Княжинського, 3 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 
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                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №236-5/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Івана Зубенка, 2 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №237-5/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Романа Ставничого, 3 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №238-5/2016 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Байди Вишневецького, 3а 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №239-5/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 4 для 

громадської забудови  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва на 

вулиці Рибацька 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 240-5/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва на 

вулиці Сонячна, 8 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

                      проти – 3 

                      утримались – немає 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: Хто за пропозицію відмовити у 

наданні Почка Галині Ярославівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 333,0 кв. м. на вулиці Сонячна, 

біля будинку № 8 для індивідуального садівництва за рахунок земель міської 

ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №241-5/2016 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: Хто за пропозицію зняти дане 

питання з розгляду для доопрацювання ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду для доопрацювання 

 

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

продажу на земельних торгах  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №242-5/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

вулиці Симона Петлюри 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №243-5/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №244-5/2016 додається 
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46. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Вячеслава Чорновола 

ВИСТУПИЛИ: Г. Романюк, П. Васкул, В. Тарновецький 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №245-5/2016 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №246-5/2016 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці 

Олександра Пушкіна, 6 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №247-5/2016 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 

36-а 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №248-5/2016 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу № 1 комісії  з конкурсного 

відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців 

земельних торгів  від 05.02.2016 р. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №249-5/2016 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вулиць Федора Достоєвського 

— Миколи Лебедя 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 
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                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №250-5/2016 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Дмитра Вітовського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №251-5/2016 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Дмитра Вітовського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №252-5/2016 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Петра Ніщинського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 253-5/2016 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №254-5/2016 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №255-5/2016 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №256-5/2016 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 

24.12.2015 р. № 102-3/2015 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №257-5/2016 додається 

 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №258-5/2016 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 

17.09.2015 № 2319-57/2015 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №259-5/2016 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки по вулиці Моцарта, 47 у 

власність для індивідуального садівництва 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №260-5/2016 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на вулиці Тараса Сенюка 

для індивідуального садівництва 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №261-5/2016 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки по вулиці Будівельна у 

власність для індивідуального садівництва 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
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                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №262-5/2016 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність   

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №263-5/2016 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про визнання п. 1.14. рішення Коломийської міської ради 

від 29.11.2006 № 324 таким, що втратив чинність   

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №264-5/2016 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Миколи 

Леонтовича, 23 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №265-5/2016 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Михайла 

Драгоманова, 3-а 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №266-5/2016 додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 9 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №267-5/2016 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Василя Симоненка, 

2б-41 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
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                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №268-5/2016 додається 

 

69. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Стара Дорога, 17 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 269  -5/2016 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Довгій, 6 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №270-5/2016 додається 

 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в районі об'їзної дороги 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №271-5/2016 додається 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо влаштування футбольного, 

спортивного та дитячого майданчиків 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №272-5/2016 додається 

 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Будівельна, 27 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №273-5/2016 додається 

 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля 

будинку № 236 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №274-5/2016 додається 

 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по 

вулиці Володимира Гнатюка, 35 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №275-5/2016 додається 

 

 

76. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Антона Онищука, 4 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №276-5/2016 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Мелетія Кічури, 35 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №277-5/2016 додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №278-5/2016 додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва на 

вулиці Козацькій 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №279-5/2016 додається 

 

79. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 

10.12.2015 р. № 61-3/2015 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №280-5/2016 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №281-5/2016 додається 

 

81. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Мельничука 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №282-5/2016 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Р. Крутка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 283  -5/2016 додається 

 

83. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Р. Крутка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №284-5/2016 додається 

 

84. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит А. Турянського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №285-5/2016 додається 

 

85. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит А. Турянського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №286-5/2016 додається 

 

86. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Л. Белявської 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №287-5/2016 додається 

 

87. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Г. Луцак 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №288-5/2016 додається 

 

88. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит О. Петрів 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №289-5/2016 додається 

 

89. СЛУХАЛИ:  Про депутатський запит О. Петрів 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №290-5/2016 додається 

 

90. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит О. Петрів 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №291-5/2016 додається 

 

91. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Василевського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №292-5/2016 додається 

 

92. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Василевського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №293-5/2016 додається 

 

93. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Л. Бордуна 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №294-5/2016 додається 

 

94. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Л. Бордуна 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №295-5/2016 додається 

 

 

95. СЛУХАЛИ:  Про депутатський запит С. Проскурняка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №296-5/2016 додається 

 

96. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит С. Проскурняка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №297-5/2016 додається 

 

97. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Андрейченка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №298-5/2016 додається 

 

98. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Т. Боднарука 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №299-5/2016 додається 

 

99. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Т. Боднарука 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №300-5/2016 додається 

 

100. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Т. Боднарука 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 301-5/2016 додається 
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101. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Т. Боднарука 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №302-5/2016 додається 

 

102. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Р. Крутка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №303-5/2016 додається 

 

103. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Р. Крутка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №305-5/2016 додається 

 

104. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Р. Крутка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №306-5/2016 додається 

 

105. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Р. Крутка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №307-5/2016 додається 

 

106. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Г. Луцак 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №308-5/2016 додається 

 

107. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит С. Проскурняка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №309-5/2016 додається 
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Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Питання порядку денного 5 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто. Хто за закриття сесії? 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Міський голова            І.Слюзар 
 

 

 

Протокол вів 

Головний спеціаліст       В.Оліградський 

організаційного відділу     

 

 

 


