
Протокол 
П’ятдесят четвертої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

24.10.2019 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні: 30 депутатів міської ради 
Відсутні: В.Будзінський, Л.Жупанський, М.Михайлюк 
 
П’ятдесят четверту сесію міської ради відкрив міський голова Ігор Слюзар 
 
За відкриття 54-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: відкрити 54 сесію міської ради 
Засідання 54 сесії міської ради вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш», вшанували хвилиною 
мовчання загиблого в зоні бойових дій на Донбасі коломиянина Віталія 
Носкевича. 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Нагородив Малковича Богдана Васильовича відзнакою Коломийського 
міського голови за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм в 
роботі, вагомий особистий внесок у розвиток автотранспортного забезпечення 
на маршрутах міста Коломиї з нагоди 60-річчя від Дня народження. 

 
Головуючий: міський голова Ігор 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 Ігор Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного земельне питання №34 “Про 

землекористування на площі Привокзальній, 3” 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 25 загальних питань: 
1  Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури Василя Ковалюка про 

результати діяльності Коломийської місцевої прокуратури по територіальній 
юрисдикції міста Коломиї упродовж 9 місяців 2019 року 



2 Про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2019 року 

3 Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 9-ть місяців 2019 
року 

4 Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

5 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” 

6 Про  аукціонну    комісію   для продажу об’єктів комунальної власності 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади  

7 Про затвердження складу комісії з проведення конкурсів на укладання договорів  
оренди комунального майна Коломийської міської об'єднаної територіальної 
громади 

8 Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
будівлі Коломийського дерматовенерологічного диспансеру 

9 Про продовження договору оренди від 01.12.2016р. № 489 на нежитлове 
приміщення по вул. Чайковського, 33 

10 Про продовження договору оренди від 01.12.2016р. № 21 на нежитлове приміщення 
по вул. Чорновола, 3/11 

11 Про надання дозволу на списання нежитлової будівлі ( сараїв) по вул. Довбуша, 19б 
12 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» в новій редакції 

13 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 
14 Про призначення головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» 

15 Про затвердження символіки села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади та Положення про неї 

16 Про затвердження програми ’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2020 
рік’’ 

17 Про затвердження програми ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-
виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 
2019-2022 років’’ 

18 Про надання згоди на списання основних засобів 

19 Про постійну діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами 

20 Про передачу на баланс Коломийської міської ради матеріальних цінностей та 
заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності 

21 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2018р. №3232-39/2018 «Про 
затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» 

22 Про приватизацію комунального майна Коломийської міської об’єднаної 
територіальної  громади 

23 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3985-51/2019 «Про 
передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області будівлі 
Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру» 

24 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 № 3987-51/2019 «Про передачу у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського  
міжрайонного онкологічного диспансеру» 

25 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 № 3986-51/2019 «Про передачу у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області будівлі Коломийської 
районної інфекційної лікарні» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 



 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 1 земельне питання: 

1 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Депутат міської ради Іван Гуменюк 
Запропонував внести у порядок денний 1 питання: 

“Про надання дозволу на внесення змін до містобудівної документації – схеми 
зонування території м. Коломиї, затвердженої рішенням № 2257-46/2015 від 
03.09.2015 р.” 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 
ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 

 
За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 30                

  ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
 

1. 1Д.1. Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури Василя Ковалюка 
про результати діяльності Коломийської місцевої прокуратури по територіальній 
юрисдикції міста Коломиї упродовж 9 місяців 2019 року 

2.  Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту» на 2020 – 2024 роки 

3.  Про передачу тестів для виявлення наркотиків 
4.  Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-

50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних 
типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території  м. Коломиї» (не прийнято) 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019р. №3955-51/2019 
«Детальний план території по вул. Лугова села Товмачик (в межах земельної 
ділянки Луцик В.Д.) Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

6.  Про затвердження міської цільової програми містобудівного кадастру та 
оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки у новій 
редакції 

7.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в 
урочищі «В Лужку» (в межах земельної ділянки Лахманюк Г.В.) села Товмачик 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

8.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 
Зарічній (в межах земельної ділянки Боднарука П.П.) села Шепарівці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

9.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 
план території з внесенням змін в генеральний план в межах вул. Українська-
Незалежності села Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади» 

10.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 



план території по вул. Тараса Шевченка(в межах земельної ділянки Ославської 
М.Г.) села Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

11.  Д.2. Про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2019 року 

12.  Д.3. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 9-ть 
місяців 2019 року 

13.  Д.4. Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

14.  Д.5. 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” 

15.  Д.6. Про  аукціонну    комісію   для продажу об’єктів комунальної власності 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади  

16.  Д.7. Про затвердження складу комісії з проведення конкурсів на укладання 
договорів  оренди комунального майна Коломийської міської об'єднаної 
територіальної громади 

17.  Д.8. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийського дерматовенерологічного диспансеру (не 
прийнято) 

18.  Д.9. Про продовження договору оренди від 01.12.2016р. № 489 на нежитлове 
приміщення по вул. Чайковського, 33 

19.  Д.10. Про продовження договору оренди від 01.12.2016р. № 21 на нежитлове 
приміщення по вул. Чорновола, 3/11 

20.  Д.11. Про надання дозволу на списання нежитлової будівлі ( сараїв) по вул. 
Довбуша, 19б (не прийнято) 

21.  Д.12. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 
Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» в новій редакції 

22.  Д.13. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 
23.  Д.14. Про призначення головного лікаря Комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 

24.  Д.15. Про затвердження символіки села Воскресинці Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади та Положення про неї 

25.  Д.16. Про затвердження програми ’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 
2020 рік’’ 

26.  Д.17. Про затвердження програми ’’Удосконалення роботи Державної 
кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного 
забезпечення на період 2019-2022 років’’ 

27.  Д.18. Про надання згоди на списання основних засобів (знято на доопрацювання) 

28.  Д.19. Про постійну діючу комісію з питань поводження з безхазяйними 
відходами 

29.  Д.20. Про передачу на баланс Коломийської міської ради матеріальних цінностей 
та заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності 

30.  Д.21. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2018р. №3232-39/2018 
«Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-
2023 роки» 

31.  Д.22. Про приватизацію комунального майна Коломийської міської об’єднаної 
територіальної  громади 

32.  Д.23. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3985-
51/2019 «Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст області будівлі Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного 
диспансеру» 



33.  Д.24. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 № 3987-51/2019 «Про 
передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області будівлі 
Коломийського  міжрайонного онкологічного диспансеру» 

34.  Д.25. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 № 3986-51/2019 «Про 
передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області будівлі 
Коломийської районної  інфекційної лікарні» 

35.  Про надання в оренду земельної ділянки та відшкодування територіальній 
громаді м. Коломиї збитків, заподіяних внаслідок використання земельної 
ділянки комунальної власності з порушенням законодавства 

36.  Про зміну землекористувань 

37.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Тараса Шевченка, 23 

38.  Про надання земельної ділянки на вулиці Василя Атаманюка у постійне 
користування  

39.  Про зміну землекористувань 

40.  Про розгляд звернень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

41.  Про поділ земельної ділянки (не прийнято) 
42.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
43.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

44.  Про зміну цільових призначень земельних ділянок 

45.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці  Івана Франка, 150 

46.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) (не 
прийнято) 

47.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

48.  Про поділ земельної ділянки 

49.  Про розгляд звернень громадян 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Миколи Лебедя, 52-Б 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці  Дмитра Вітовського (не прийнято) 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 55 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Полковника М. Колодінського  

55.  Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна 

56.  Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 74 

57.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 2 

58.  Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а (не прийнято) 



59.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

60.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Володимира 
Винниченка, 2-а 

61.  Про надання дозволу на внесення змін до договору оренди землі на вулиці 
Карпатській, 22-а 

62.  Про надання земельних ділянок у власність  для ведення особистого селянського 
господарства  

63.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства   

64.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд 

65.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва по 
вулиці Антона Онищука 

66.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

67.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Королівській  

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

70.  Про землекористування на вулиці Івана Богуна, 12-а 

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

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

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів (не прийнято) 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Миколи Костомарова 

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

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Івана Франка 

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

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Доктора Володимира Білозора 

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Кринична, біля будинку 62 (не прийнято) 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Кринична, 42/1 

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

82.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в селі Саджавка 

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

84.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

85.  Про надання у постійне користування земельної ділянки на вулиці Миколи 
Верещинського 

86.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок 

87.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування 

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

89.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 

90.  Д.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель 

91.  Про прийняття рішень по депутатських запитах 

92.  Різне 

93.  Про закриття 54 сесії міської ради 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар: 

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

 
ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

ВИСТУПИЛИ: Петро Васкул, Іван Гуменюк, Володимир Григорук, Ігор 
Слюзар 
ВИСТУПИЛИ: депутат обласної ради Сергій Коцюр 

Наголосив на тому,  що він як депутат обласної ради має право брати 
участь у засіданнях інших місцевих рад, тому просить взяти участь у засіданні 
54 сесії міської ради з правом дорадчого голосу  

 
ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- В. Василевський щодо будівництва госпфекальної каналізації та 
водовідведення вулиць Станіславського та Паторжинського; 

- С. Федчук щодо встановлення дорожніх знаків при в'їзді на вул. 
Леонтовича з вул. Моцарта; 

- І. Гуменюк щодо надання інформації про використання коштів при 
будівництві притулку для утримання безпритульних тварин; 

- І. Гуменюк щодо надання інформації про виділення коштів на об'єкт вул. 
Січових Стрільців від буд №2 до вул. Чайковського (сума 1 470 000 грн); 

- В. Приймак щодо включення в план заходів на тиждень засідання 
постійних депутатських комісій; 

- В. Приймак щодо надання інформації про 707,8 га земель 
сільськогосподарського призначення в районі об’їзної дороги та звіт директора 
Роздрібно торгово-закупівельної бази громадського харчування Володимира 
Шелембина та  заступника міського голови Олега Дячука на черговій сесії 
міської ради ; 

- С. Лосюк щодо облаштування сміттєпереробного комплексу; 
- В. Андрейченко щодо інформації про власників земельної ділянки та 

незавершеного об'єкта будівництва  по вул. Осипа Маковея між будинками №8 
та №9; 



- В. Андрейченко щодо надання інформації по оренді земельних ділянок 
енергетичними компаніями 

- Є. Заграновський щодо надання інформації про відновлення дорожнього 
полотна на вул. Шкрумеляка; 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про звіт керівника Коломийської місцевої прокуратури 
Василя Ковалюка про результати діяльності Коломийської місцевої 
прокуратури по територіальній юрисдикції міста Коломиї упродовж 9 місяців 
2019 року 
ДОПОВІДАЧ: Василь Ковалюк, Коломийський міськрайонний прокурор 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Любомир Бордун, Петро Васкул, Ігор Слюзар, 
Сергій Коцюр – депутат обласної ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4060-54/2019 додається 
 
 2. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Реалізація державної 
політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Івахнюк, начальник служби у справах дітей міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Володимир Мельничук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4061-54/2019 додається 

 
3. СЛУХАЛИ: Про передачу тестів для виявлення наркотиків 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Івахнюк, начальник служби у справах дітей міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4062-54/2019 додається 

 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми 
розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території  м. Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

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

19.09.2019р. №3955-51/2019 «Детальний план території по вул. Лугова села 
Товмачик (в межах земельної ділянки Луцик В.Д.) Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4063-54/2019 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми 
містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста 
Коломиї на 2017 – 2021 роки у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4064-54/2019 додається 

 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території в урочищі «В Лужку» (в межах земельної ділянки Лахманюк 
Г.В.) села Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4065-54/2019 додається 

 
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Зарічній (в межах земельної ділянки Боднарука П.П.) 
села Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4066-54/2019 зі змінами додається 

 
9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план в 
межах вул. Українська-Незалежності села Саджавка Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4067-54/2019 додається 

 
10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Тараса Шевченка(в межах 
земельної ділянки Ославської М.Г.) села Шепарівці Коломийської міської 
об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Андрій Колісник, начальник відділу архітектури та 
містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4068-54/2019 додається 

 



11. СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2019 
року 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4069-54/2019 додається 

 
12. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду міського 

бюджету за 9-ть місяців 2019 року 
ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4070-54/2019 додається 

 
13. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4071-54/2019 зі змінами 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: Андрій Ковтуник, головний спеціаліст відділу економіки, 
інвестиційної політики та енергозбереження 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4072-54/2019 додається 

 
15. СЛУХАЛИ: Про аукціонну комісію для продажу об’єктів комунальної 

власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4073-54/2019 додається 

 
16. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії з проведення конкурсів 

на укладання договорів оренди комунального майна Коломийської міської 
об'єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4074-54/2019 додається 
 
 



17. СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського дерматовенерологічного 
диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

18. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.12.2016р. № 
489 на нежитлове приміщення по вул. Чайковського, 33 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4075-54/2019 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.12.2016р. № 21 
на нежитлове приміщення по вул. Чорновола, 3/11 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4076-54/2019 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання нежитлової будівлі 
(сараїв) по вул. Довбуша, 19б 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник управління комунального 
господарства міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального некомерційного 
підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, в.о. головного лікаря КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4077-54/2019 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Олег Романюк, секретар міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4078-54/2019 додається 
 



23. СЛУХАЛИ: Про призначення головного лікаря Комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4079-54/2019 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки села Воскресинці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади та Положення про неї 
ДОПОВІДАЧ: Любомир Білейчук, в.о. старости села Воскресинці  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4080-54/2019 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми “Мобілізаційні заходи та 
обороноздатність на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4081-54/2019 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми “Удосконалення роботи 
Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально 
технічного забезпечення на період 2019-2022 років 
ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4082-54/2019 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник управління комунального 
господарства міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття питання на доопрацювання, за - 19 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
 

28. СЛУХАЛИ: Про постійну діючу комісію з питань поводження з 
безхазяйними відходами 
ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник управління комунального 
господарства міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4083-54/2019 додається 

29. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийської міської ради 
матеріальних цінностей та заборгованостей з орендної плати майна 
комунальної власності 



ДОПОВІДАЧ: Володимир Наливайко, начальник управління комунального 
господарства міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4084-54/2019 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 
13.12.2018р. №3232-39/2018 «Про затвердження міської комплексної Програми 
«Здоров’я громади на 2019-2023 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, в.о. головного лікаря КНП КМР «КМЦ ПМСД» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4085-54/2019 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: Про приватизацію комунального майна Коломийської 
міської об’єднаної територіальної  громади 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4086-54/2019 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 
р. № 3985-51/2019 «Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансеру» 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар, Євген Заграновський 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4087-54/2019 додається 
 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 
№ 3987-51/2019 «Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст області будівлі Коломийського  міжрайонного онкологічного 
диспансеру» 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4088-54/2019 додається 
 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2019 
№ 3986-51/2019 «Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст області будівлі Коломийської районної  інфекційної лікарні» 
ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 
власності міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4089-54/2019 додається 



Земельні питання 
35. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки та 

відшкодування територіальній громаді м. Коломиї збитків, заподіяних 
внаслідок використання земельної ділянки комунальної власності з 
порушенням законодавства 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4090-54/2019 додається 

 
36. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.14, за – 2 
ВИРІШИЛИ: п.14 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.14, за – 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4091-54/2019 зі змінами додається 
 

37. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Тараса 
Шевченка, 23 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4092-54/2019 додається 
 

38. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на вулиці Василя 
Атаманюка у постійне користування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

39. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.13, за - 9 
ВИРІШИЛИ: п.13 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.14, за - 3 
ВИРІШИЛИ: п.14 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.13 та п.14 – 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4093-54/2019 зі змінами додається 
 
 



40. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4094-54/2019 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4095-54/2019 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4096-54/2019 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: Про зміну цільових призначень земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко, Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4097-54/2019 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці  Івана Франка, 150 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4098-54/2019 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання, за - 15  
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду питання 
 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4099-54/2019 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4100-54/2019 додається 

 
49. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень громадян 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4101-54/2019 додається 

 
50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Лебедя,52-Б 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4102-54/2019 додається 

 
51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1, за - 16 
ВИРІШИЛИ: п.1 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2, за – 23 
ВИРІШИЛИ: п.2 прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.1, за – 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4103-54/2019 зі змінами додається 



52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці  Дмитра Вітовського 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 55 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4104-54/2019 додається 

 
54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Полковника М. 
Колодінського 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
55. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4105-54/2019 додається 

 
56. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Романа Шухевича,74 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4106-54/2019 додається 

 
57. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Василя 

Симоненка, 2 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4107-54/2019 додається 
 

58. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на пл. Привокзальній, 2-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

59. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4108-54/2019 додається 

 
60. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Володимира Винниченка, 2-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4109-54/2019 додається 

 
61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін до договору 

оренди землі на вулиці Карпатській, 22-а  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
62. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність  для ведення 

особистого селянського господарства 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4110-54/2019 додається 

 
63. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4111-54/2019 додається 

 
64. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Геннадій Романюк, Сергій Федчук 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4112-54/2019 додається 
 

65. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва по вулиці Антона Онищука 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4113-54/2019 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4114-54/2019 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4115-54/2019 додається 

 
68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Королівській 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4116-54/2019 додається 

 
70. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Богуна, 12-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4117-54/2019 додається 

 
71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко запропонував надати слово голові 
ОСББ “Мазепи 274” 
ГОЛОСУВАЛИ: за  надання слова голові ОСББ “Мазепи 274”, за − 25 
ВИРІШИЛИ: надати слово голові ОСББ “Мазепи 274” 
ВИСТУПИЛИ: голова ОСББ “Мазепи 274”, Ігор Слюзар, Андрій Турянський, 
Леся Белявська, Іван Гуменюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4118-54/2019 додається 

 
72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4119-54/2019 додається 

 
73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Леся Белявська, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи 
Костомарова 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Оксана Яцяк запропонувала надати слово Петру Турчанському 
ГОЛОСУВАЛИ: за  надання слова Петру Турчанському − 25 
ВИРІШИЛИ: надати слово Петру Турчанському 
ВИСТУПИЛИ: Петро Турчанський 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання, за – 21 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4120-54/2019 додається 
 



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

 
76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук, депутат міської ради заявив про 
конфлікт інтересів та участі у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4121-54/2019 додається 
 

77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4122-54/2019 додається 
 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Доктора 
Володимира Білозора 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4123-54/2019 додається 
 

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Кринична, біля 
будинку 62 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Кринична, 42/1 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4124-54/2019 додається 
 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4125-54/2019 додається 
 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4126-54/2019 додається 
 

83. СЛУХАЛИ: Про надання земельних  ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Василь Козоріз, Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4127-54/2019 додається 
 

84. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4128-54/2019 додається 
 

85. СЛУХАЛИ: Про надання у постійне користування земельної ділянки 
на вулиці Миколи Верещинського 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4129-54/2019 додається 
 

86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4130-54/2019 додається 
 

87. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.2 та п.3, за – 3 
ВИРІШИЛИ: п.2 та п.3 не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому без п.2 та п.3, за – 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4131-54/2019 зі змінами додається 
 

88. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4132-54/2019 додається 
 

89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

90. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4133-54/2019 додається 
 
Головуючий:  Ігор Слюзар, міський голова 

Запропонував повернутися до розгляду земельних питань: №4, №7, №17, 
№20, №35 

91. СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду земельних питань: №4, №7, 
№17, №20, №35 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду земельних питань: №4, №7, №17, №20, 
№35 



92. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на вулиці Василя 
Атаманюка у постійне користування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4134-54/2019 зі змінами додається 
 

93. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4135-54/2019 додається  
 

95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Полковника М. 
Колодінського  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4136-54/2019 додається 
 

96. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Королівській  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4137-54/2019 додається 
 

97. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На 54 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. 



ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, депутат міської ради  
Запропонував голосувати по кожному депутатському запиту окремо 

 
98. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Василевського щодо 

будівництва госпфекальної каналізації та водовідведення вулиць 
Станіславського та Паторжинського 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4138-54/2019 додається 

 
99. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит С. Федчука щодо встановлення 

дорожніх знаків при в'їзді на вул. Леонтовича з вул. Моцарта 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4139-54/2019 додається 

 
100. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит І. Гуменюка щодо надання 

інформації про використання коштів при будівництві притулку для утримання 
безпритульних тварин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16      
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
101. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит І. Гуменюка щодо надання 

інформації про виділення коштів на об'єкт вул. Січових Стрільців від буд №2 до 
вул. Чайковського (сума 1 470 000 грн) 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13       
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

102. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Приймака щодо включення в 
план заходів на тиждень засідання постійних депутатських комісій 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
103. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Приймака щодо надання 

інформації про 707,8 га земель сільськогосподарського призначення в районі 
об’їзної дороги та звіт директора роздрібно торгово-закупівельної бази 
громадського харчування Володимира Шелембина та заступника міського 
голови Олега Дячука на черговій сесії міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
104. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит С. Лосюка щодо облаштування 

сміттєпереробного комплексу 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4140-54/2019 додається 

 



105. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Анрейченка щодо надання 
інформації по оренді земельних ділянок енергетичними компаніями 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15      
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
106. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Анрейченка щодо інформації 

про власників земельної ділянки та незавершеного об'єкта будівництва  по вул. 
Осипа Маковея між будинками №8 та №9 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4141-54/2019 додається 

 
107. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Є. Заграновського щодо надання 

інформації про відновлення дорожнього полотна на вул. Шкрумеляка 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18      
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4142-54/2019 додається 

 

Різне.  
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Ігор Слюзар 
           

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 54 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: 54 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст організаційного відділу                           Світлана Бежук 

 


