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Протокол 

Двадцять сьомої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

07 грудня 2017 року                                                                                  м. Коломия 
 

Присутні: 33 депутати міської ради 

Відсутні: В.Василевський, І.Ільчишин 

 

Двадцять сьому сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 27-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

Двадцять сьома сесія міської ради вважається відкритою. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
За активну громадську позицію та особистий внесок у розвиток місцевого 

самоврядування, утвердження демократичних принципів громадянського 

суспільства в місті Коломиї нагородив відзнакою міського голови керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Т.Кухтара 

Також з нагоди Дня місцевого самоврядування нагородив грамотами 

міського голови членів виконавчого комітету міської ради: О.Осадчука, 

А.Козара; депутатів міської ради: К.Станка, О.Поясика, С.Лосюка, 

В.Василевського, Т.Боднарука, Л.Белявську, В.Андрейченка; працівників 

міської ради: І.Свінціцьку, колектив земельного відділу, Т.Стадничук-Берник, 

Г.Зубанич, І.Склепович, І.Перцович, С.Паращук, Л.Малкович, П.Максимчук.     

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував внести до порядку денного додаткові загальні питання: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 р.                              

№ 2054-26/2017 ’’Про внесення змін в «Програму удосконалення роботи 

служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного 

забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2016 р.№1138-

14/2016 
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3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 р. №1272-

18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 року №882-

13/2016» 

4. Про затвердження міської Програми «Проведення навчально-

тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту» на 2018-2021 

роки 

5. Про надання дозволу на придбання квартир 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32                            

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Р. Крутко – депутат міської ради 

Запропонував внести до порядку денного звернення міської ради до 

Президента України П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А. 

Парубія, Народних депутатів України 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29                           

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

С.Федчук – депутат міської ради 

Запропонував внести до порядку денного звернення міської ради до 

Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. 

Гройсмана, Народних депутатів України 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28                            

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

І.Гуменюк – депутат міської ради 

Запропонував внести до порядку денного питання «Про мораторій на 

встановлення тимчасових споруд та малих архітектурних форм в межах 

центрального ореолу міста та поблизу навчальних закладів» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22                           

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував зняти з порядку денного наступні земельні питання: 

№3 Про землекористування по вулиці Моцарта 

№4 Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

№36 Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 20 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30       

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував внести до порядку денного 7 додаткових земельних питань: 

1. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 11; 

2. Про земельну ділянку в районі вулиці Симона Петлюри – вулиці Уляни 

Кравченко, продаж права оренди якої буде здійснюватися на земельних торгах; 
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3. Про затвердження технічних документацій із землеустрою; 

4.Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення; 

5. Про землекористування на вулиці Полковника Семена Палія, 26-б; 

6. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради № 2014-25/2017 від 

12.10.2017р.; 

7. Про внесення змін у рішення міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22                           

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32                  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України П. Порошенка, Голови 

Верховної Ради України А. Парубія, Народних депутатів України 

2 Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України А. Парубія, 

Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Народних депутатів України 

3 Про уточнення міського бюджету 

4 Про затвердження Положення про Управління комунального господарства Коломийської 

міської  ради 

5 Про передачу приміщення в оперативне управління Коломийській міжрайонній державній 

лабораторії Державної служби України з питань безпечності і харчових продуктів та 

захисту споживачів 

6 Про передачу на баланс Івано-Франківського обласного центру зайнятості нежитлового 

приміщення по вул. Мазепи,4 (не прийнято) 

7 Про затвердження статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій 

редакції 

8 Про надання згоди КП "Коломияводоканал" на списання основних засобів 

9 Про оренду частини теплової мережі від котельні на пл. Привокзальна, 15 

10 Про продовження договору оренди від 01.04.2011 р. № 425  на нежитлове приміщення  по  

вул.  Пушкіна,3 

11 Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської 

ради у новій редакції 

12 Про призначення головного лікаря комунального закладу міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

13 Про створення комунальної установи «Інститут розвитку міста Коломиї» 

14 Про внесення змін до Програми Удосконалення казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів на 2016-2018 роки 

15 Про затвердження міської Програми забезпечення виконання рішень суду на 2018 рік 
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16 Про затвердження Програми «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Коломиї 

на 2018 рік» 

17 Про затвердження міської програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018 – 2022 роки» 

18 Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил України на базі 

військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку   на 

2015-2018 роки’’ 

19 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» 

20 Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

21 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської  ради на баланс 

Івано-Франківської КЕЧ району 

22 Про створення бюджетної установи «Коломийський міський інклюзивно-ресурсний центр» 

Коломийської міської ради 

23 Дод1 Про внесення змін  до рішення міської ради від 16.11.2017 р. № 2054-26/2017 ’’Про 

внесення змін в ’’Програму удосконалення роботи служби  превентивної  поліції,  

покращення  її   матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. 

Коломиї   на  2016-2020  роки’’ 

24 Дод2.Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2016 р.№1138-14/2016 

25 Дод3 Про  внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 р. №1272-18/2017 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 року №882-13/2016» 

26 Дод4 Про затвердження міської Програми «Проведення навчально-тренувальних  зборів  

та змагань з неолімпійських видів спорту» на 2018-2021 роки 

27 Про надання дозволу на придбання квартир 

 

28 Про мораторій на встановлення тимчасових споруд та малих архітектурних форм в 

межах центрального ореолу міста та поблизу навчальних закладів (знято на 

доопрацювання) 

29 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільсько-господарського призначення 

на бульварі Лесі Українки, 41-а 

30 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільського- сподарського 

призначення 

31 Про землекористування по вулиці Моцарта (знято) 

32 Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (знято) 

33 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування від 21.11.2017 року 

34 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) на вулиці 

Староміська, 70 

35 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-б 
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36 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на Вічевому Майдані,7 

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

вулиці Січових Стрільців (не прийнято) 

38 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

39 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд 

40 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

41 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

42 Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  індивідуальних гаражів по вулиці Марії 

Заньковецької 

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

44 Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 94 

45 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд 

46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки на вулиці Карпатська, біля будинку № 80 

 

47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Полковника М. Колодінського 

48 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва 

49 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

50 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 16.11.2017 р. № 2085-26/2017 

51 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

52 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

53 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Валова, 47 

54 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на проспекті Михайла Грушевського,39 

55 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Стуса-10» 

56 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Січових Стрільців,23/1 

57 Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 11 
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58 Про земельну ділянку в районі вулиці Симона Петлюри – вулиці Уляни Кравченко, продаж 

права оренди якої буде здійснюватися на земельних торгах 

59 Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

60 Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

61 Про землекористування на вулиці Полковника Семена Палія, 26-б 

62 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради № 2014-25/2017 від 12.10.2017р 

63 Про внесення змін у рішення міської ради 

64 Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 20 (знято) 

65 Про прийняття рішень по депутатських запитах 

66 Різне 

67 Про закриття 27 сесії міської ради 

 

 Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - П.Васкул щодо демонтажу металевих сходів перед банкоматом по 

вул.Театральна у будинку №5; 

 - П.Васкул щодо прибрання плит із пішохідних доріжок у парку біля 

вул.С.Петлюри та П.Чехова; 

 - О.Поясик щодо передбачення видатків при формуванні бюджету на 2018 

рік для капітального ремонту під’їзної дороги до ЗОШ №2 та ДНЗ №11 по вул. 

Миколи Лисенка між будинками №10 та №26; 

 - О.Поясик щодо встановлення тротуарної плитки або асфальтування 

міжбудинкових проїздів по вул. Миколи Лисенка між будинками №10 та 12; 

 - О.Поясик щодо капітального ремонту під’їзної дороги до ДНЗ №14 

«Світанок» між вулицями М. Лисенка та С.Петлюри; 

  - О.Поясик щодо заміни вікон та дверей на енергозберігаючі сучасні вікна 

у ДНЗ №14 «Світанок»; 

     - П.Кривюк щодо встановлення тротуарної плитки на території подвір’я 

ЗОШ №1; 

- П.Кривюк щодо передбачення коштів в міському бюджеті для 

вирівнювання щебенем дорожнього покриття вулиці Ю. Федьковича (від вул. 

Онищука до Довбуша);  

- П.Кривюк щодо передбачення коштів в міському бюджеті для 

вирівнювання щебенем дорожнього покриття вулиці Петра Козланюка 

- П.Кривюк щодо передбачення коштів в міському бюджеті для 

вирівнювання щебенем дорожнього покриття вулиці Онищука 



 

7 
 

- С.Лосюк щодо передбачення коштів в міському бюджеті на 

встановлення тротуару по вулиці Миколайчука; 

 - В.Козоріз щодо відведення земельної ділянки по вул. Олекси Довбуша 

149Б,149В для облаштування спортивного та дитячого майданчика 

 - В.Козоріз щодо встановлення 6 автобусних зупинок із лавками та дахом 

від зупинки «Грушка і до кінцевої по вул. Довбуша; 

 - Р.Крутко щодо встановлення лежачих поліцейських перед пішохідними 

переходами по вул. Січових Стрільців біля ЗОШ №10. 

 - М.Прусак щодо передбачення коштів в міському бюджеті для 

капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Козакевича, Млинського, 

Пирогова, Людкевича; 

 - М.Прусак щодо відновлення дорожнього покриття по вул. Сосюри та 

вул. Пирогова 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Народних 

депутатів України» 
ДОПОВІДАЧ: Р.Крутко, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2113-27/2017 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Голови 

Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, 

Народних депутатів України» 
ДОПОВІДАЧ: С.Федчук, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2114-27/2017 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2115-27/2017 зі змінами додається 

 

4. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про Управління комунального 

господарства Коломийської міської ради» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник ВУКМ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2116-27/2017 зі змінами додається 

 

5. СЛУХАЛИ: «Про передачу приміщення в оперативне управління 

Коломийській міжрайонній державній лабораторії Державної служби України з 

питань безпечності і харчових продуктів та захисту споживачів» 
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ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник ВУКМ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2117-27/2017 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: «Про передачу на баланс Івано-Франківського обласного 

центру зайнятості нежитлового приміщення по вул. Мазепи,4» 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник ВУКМ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: І.Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2118-27/2017 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди КП "Коломияводоканал" на списання 

основних засобів» 

ДОПОВІДАЧ: І.Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2119-27/2017 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про оренду частини теплової мережі від котельні на пл. 

Привокзальна, 15» 

ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор КП «Коломиятеплосервіс» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2120-27/2017 зі змінами додається 

 

10. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.04.2011 р. № 425 

на нежитлове приміщення по вул. Пушкіна,3» 

ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2121-27/2017 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ муніципальної 

інспекції Коломийської міської ради у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Я.Грицик, в.о. начальника відділу муніципальної інспекції 

міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2122-27/2017 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: «Про призначення головного лікаря комунального закладу 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
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ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук повідомив про конфлікт інтересів та про те, що 

участі в голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2123-27/2017 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: «Про створення комунальної установи «Інститут розвитку 

міста Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: С.Коцюр, перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, Л.Жупанський, Р.Крутко, І.Костюк, П.Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, міський голова, запропонував повернутися до 

розгляду питання 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2124-27/2017 зі змінами додається 

 

14. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми Удосконалення 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018 роки» 

ДОПОВІДАЧ: М.Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2125-27/2017 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської Програми забезпечення 

виконання рішень суду на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 

ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2126-27/2017 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми «Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування у місті Коломиї на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 

ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2127-27/2017 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської програми «Забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 

2018 – 2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: І.Івахнюк, начальник служби у справах дітей міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2128-27/2017 додається 
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18. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до програми «Удосконалення структури 

Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. 

Моцарта,33 та військового гуртожитку   на 2015-2018 роки» 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 

ВИСТУПИЛИ: П. Васкул, депутат міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2129-27/2017 додається 

 

19. 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: А. Теслевич, головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун, М. Прусак 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.1. -  0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.2. -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.3. -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.4. -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.5. -  12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.6. -  15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.7. -  0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.8. -  11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.9. -  12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за п.1.10. -  8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання «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»  за-  16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому зі змінами та доповненнями за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2130-27/2017 додається 
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20. СЛУХАЛИ: «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Н. Геник, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2131-27/2017 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 

Коломийської міської  ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району» 

ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2132-27/2017 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: «Про створення бюджетної установи «Коломийський 

міський інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради» 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: В. Мельничук, П. Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2133-27/2017 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 р. 

№2054-26/2017 ’’Про внесення змін в ’’Програму удосконалення роботи 

служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного 

забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу цивільного захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2134-27/2017 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2016 

р.№1138-14/2016» 

ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І. Костюк, Р. Крутко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2135-27/2017 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 р. 

№1272-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 року 

№882-13/2016» 

ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Л. Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2136-27/2017 додається 
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26. СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської Програми «Проведення 

навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту» на                                 

2018-2021 роки» 

ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2137-27/2017 додається 

  

27. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на придбання квартир» 

ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник ВУКМ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2138-27/2017 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про мораторій на встановлення тимчасових споруд та 

малих архітектурних форм в межах центрального ореолу міста та поблизу 

навчальних закладів» 

ДОПОВІДАЧ: І. Гуменюк, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: М.Прусак, М.Михайлюк, Л.Белявська, О.Дячук, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: знято на доопрацювання 

 

 Розгляд земельних питань: 

 

29. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки                       

несільсько-господарського призначення на бульварі Лесі Українки, 41-а» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2139-27/2017 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2140-27/2017 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 21.11.2017 року» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2141-27/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) на вулиці Староміська, 70» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2142-27/2017 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-б» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2143-27/2017 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на Вічевому Майдані,7» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2144-27/2017 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Січових Стрільців» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  2 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

36. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2145-27/2017 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2146-27/2017 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2147-27/2017 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2148-27/2017 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельної  ділянки для  будівництва  

індивідуальних гаражів по вулиці Марії Заньковецької» 
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ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2149-27/2017 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2150-27/2017 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 94» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2151-27/2017 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2152-27/2017 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці Карпатська, 

біля будинку № 80» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2153-27/2017 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Полковника М. Колодінського» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2154-27/2017 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2155-27/2017 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2156-27/2017 додається 

 

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

16.11.2017 р. № 2085-26/2017» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2157-27/2017 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2158-27/2017 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2159-27/2017 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Валова, 47» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2160-27/2017 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського,39» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2161-27/2017 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Стуса-10» 

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

ВИРІШИЛИ: надати слово голові ОСББ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2162-27/2017 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Січових Стрільців,23/1» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2163-27/2017 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 11» 
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ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2164-27/2017 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: «Про земельну ділянку в районі вулиці Симона Петлюри – 

вулиці Уляни Кравченко, продаж права оренди якої буде здійснюватися на 

земельних торгах» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2165-27/2017 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічних документацій із землеустрою» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2166-27/2017 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільського- сподарського призначення» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2167-27/2017 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Полковника Семена 

Палія, 26-б» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2168-27/2017 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради № 

2014-25/2017 від 12.10.2017р» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2169-27/2017 зі змінами додається 

 

61. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради» 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2170-27/2017 додається 

 

    62. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 

На двадцять сьомій сесії депутатами внесено 16 запитів. Відповідно до 

пункту 12 статті 2.6 Регламенту міської ради рішення  міської ради з питань 

депутатських запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися 

пакетним (одноразовим) голосуванням. 

За прийняття рішень по депутатських запитах 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2171-27/2017 - №2186-27/2017 додаються 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 27 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: 27 сесію міської ради вважати закритою 

 

 

 

 
Міський голова                    І. Слюзар 
 

 

 

 

 
 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                   Я. Липка                 

організаційного відділу     


