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Протокол 

Дев'ятнадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

16 березня 2017 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 26 депутатів міської ради 

Відсутні: Т.Базюк, Р. Крутко, О. Петрів, Г. Романюк, О.Яцяк 

 

Дев'ятнадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 19-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

 

Дев'ятнадцята сесія міської ради вважається відкритою. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного такі питання: 

 «Про звернення Коломийської міської ради до Міністра освіти і науки 

України Л.Гриневич та ректора Київського національного торговельно-

економічного університету А.Мазаракі» 

 «Про затвердження міської цільової програми «Духовне життя» на                  

2017-2020 роки» 
 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва» 

«Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 

 

Запропонував зняти з порядку денного питання: 

«Про Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Коломиї» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 
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 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного такі питання: 

 «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В.,                           

Прем’єр-міністра України   Гройсмана В.Б. щодо блокади торгівлі з 

окупованими районами Донецької та Луганської областей» 

 «Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України   

Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо збільшення 

медичної субвенції» 

 «Про затвердження списку присяжних для Коломийського 

міськрайонного суду Івано-Франківської області» 

 «Про затвердження Статуту Коломийської дитячо-юнацької спортивної 

школи №2 у новій редакції» 

 «Про викладення пункту 12  рішення міської ради від 27.12.2016                    

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

на 2017 рік” в новій редакції» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного такі земельні питання: 

 «Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та 

підготовку лотів для продажу на земельних торгах» 

 «Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки на вулиці Степана Бандери» 

 «Про внесення змін у рішення міської ради» 

 «Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний зі змінами в цілому: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25                   

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ 

з.п. 

Назва питання 

1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Порошенка 

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

Гройсмана В.Б. щодо блокади торгівлі з окупованими районами Донецької та 

Луганської областей 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України   

Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо збільшення 

медичної субвенції  
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3.  Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Коломиї за 2016 рік та затвердження  програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2017 рік і основні 

напрямки на 2018 та 2019 роки 

4.  Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення 

ярмарків, державних та місцевих заходів  у місті Коломиї 

5.  Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій 

редакції 

6.  Про внесення доповнень до житлового фонду соціального призначення 

7.  Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 

підлягають приватизації у 2017 році 

8.  Про затвердження висновків оцінювача щодо ринкової вартості об’єктів 

приватизації 

9.  Про уповноваження Г. Гутовської представляти інтереси Коломийської міської 

ради на установчих зборах співвласників багатоквартирних будинків 

10.  Про внесення змін у рішення міської ради від 21.01.2016р. № 167-4/2016 

11.  Про внесення змін у рішення міської ради від 21.01.2016р. № 168-4/2016 

12.  Про дозвіл на продаж майна, що перебуває у власності комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

13.  Про затвердження статуту комунального підприємства «Житлоінфоцентр» у новій 

редакції  

14.  Про звільнення комунального підприємства «Житлоінфоцентр» від сплати 

частини чистого прибутку (доходу) 

15.  Про продовження договорів оренди № 101 від 01.01.2016 р. та  № 293 від 10.04.2014 

р. на нежитлове приміщення  по  вул.  Переяславська, 2 (пл. Відродження, 1-2) 

16.  Про продовження договору оренди від 01. 03. 2014 р. № 301  на нежитлове 

приміщення  по  вул.  Січових Стрільців, 4 

17.  Про продовження договору оренди № 4 від 03.03.2014 р. на нежитлове приміщення  

по  вул.  Вагилевича, 3 

18.  Про продовження договору оренди № 152 від 01.04.2014 р. на нежитлове 

приміщення  по  вул.  В.Чорновола, 16 

19.  Про списання з балансу багатоквартирних  будинків 

20.  Про надання згоди комунальному підприємству «Полігон Екологія» на списання 

основних засобів 

21.  Про затвердження списку присяжних для Коломийського міськрайонного суду 

Івано-Франківської області 

22.  Про затвердження Статуту Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №2 

у новій редакції 

23.  Про викладення пункту 12  рішення міської ради від 27.12.2016 №1133-16/2016 

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

новій редакції 

24.  Про зміну землекористування  на вулиці Софіївська, 12-а 
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25.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

26.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

27.  Про внесення змін у рішення  міської ради  

28.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія, 2 

29.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 15-а 

30.  Про надання  земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража на 

площі Тараса Шевченка, 23 

31.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Степана Бандери  

32.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Сотні Кривоноса, 11 

33.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

34.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

35.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Запорізька 

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

37.  Про внесення змін у рішення міської ради   

38.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Гостинний дворик” 

39.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Театральна, 13 

40.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія Чайковського, 

52       

41.  Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Пекарська, 8” 

42.  Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель і споруд   

43.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

44.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Олександра Пушкіна, 6  

45.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Олександра Пушкіна, 6 

46.  Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

47.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 
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48.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд  

49.  Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд   

50.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Михайла Лермонтова, 

біля будинку № 31  

51.  Про земельну ділянку по вулиці Івана Майданського, 12 продаж права оренди якої 

буде здійснюватися на земельних торгах 

52.  Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності які 

виставляються на земельні торги окремими лотами 

53.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

54.  Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та підготовку 

лотів для продажу на земельних торгах 

55.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки на вулиці Степана Бандери 

56.  Про внесення змін у рішення міської ради 

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

суміжного землекористування 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

- І. Ільчишин щодо акції «Поверни чиновників на робоче місце» та щодо 

відміни виплати секретарю Коломийської міської ради Жупанському Л.С. 

премії та «надбавки за високі досягнення в праці» 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував надати слово директору Коломийського                             

економіко-правового коледжу Київського національного                             

торговельно-економічного університету Р. Гарату для роз'яснення 

ситуації,пов'язаної з ДТП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24                   

 ВИРІШИЛИ: надати слово Р. Гарату 

Р. Гарат – подякував депутатам міської ради за розуміння ситуації та 

зняття питання «Про звернення Коломийської міської ради до Міністра освіти і 

науки України Л.Гриневич та ректора Київського національного торговельно-

економічного університету А.Мазаракі» з порядку денного. 
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ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - С. Лосюк щодо надання інформації про відокремлення каналізації 

супермаркету «Гостинний Дім» від каналізації житлового будинку №183, по      

вул. І.Мазепи. 

 - С. Лосюк щодо ремонту дорожнього полотна та водопроводу по                 

вул. В. Стефаника. 
 - О. Романюк щодо капітального ремонту доріг та пішохідних доріжок  

між будинками №26-а та №28 по вул. С.Палія. 
 - І. Ільчишин щодо надання інформації про проведення експертизи щодо 

ДТП зі смертельним випадком за участі секретаря міської ради                          

Жупанського Л.С., користування службовим автомобілем «Chevrolet» та 

кількості використаного пального з січня 2016 року по березень 2017 року. 
 - В.Козоріз щодо ремонту дорожнього полотна по вул. Лісова, Я.Мудрого, 

Ф. Достоєвського, Квіткова, Князя Володимира. 

 - Л.Белявська щодо сприяння у проведенні робіт з благоустрою 

приватними підприємцями  по вул. Атаманюка, 70-106. 

 - Л. Белявська щодо завершення ремонтних робіт дорожнього полотна по 

вул. Атаманюка. 
 - Т. Боднарук щодо проведення грейдерних  робіт по вул. Л. Семиренка, 

С.Рудика, М.Рильського, В.Стефаника, М.Заньковецької, П.Орлика та поблизу 

СШ №1. 
 - П. Васкул щодо встановлення ліхтарів вечірнього освітлення по                                  

вул. М.Навроцького. 
   

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України                     

Парубія А.В., Прем’єр-міністра України  Гройсмана В.Б. щодо блокади 

торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей 

ДОПОВІДАЧ: Л. Бордун, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1330-19/2017 додається 

 

2.СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до                    

Прем’єр-міністра України   Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради 

України Парубія А.В. щодо збільшення медичної субвенції 
ДОПОВІДАЧІ: Г. Луцак, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1331-19/2017 додається 
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3.СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання програми                                   

соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї за 

2016 рік та затвердження  програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Коломиї на 2017 рік і основні напрямки 

на 2018 та 2019 роки 
ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку 

ВИСТУПИЛИ: П. Крив'юк  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28              

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1332-19/2017 додається 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих заходів  у 

місті Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу інвестицій та муніципального 

розвитку 

ВИСТУПИЛИ: І. Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1333-19/2017 зі змінами додається 

 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через управління надання адміністративних послуг 

Коломийської міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: М.Андрусяк, начальник управління надання адміністративних 

послуг 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1334-19/2017 додається 

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до житлового фонду соціального 

призначення 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1335-19/2017 додається 

 

7.СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності 

міської ради, які підлягають приватизації у 2017 році 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ВИСТУПИЛИ: О. Романюк, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1336-19/2017 додається 

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків оцінювача щодо ринкової 

вартості об’єктів приватизації 
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ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1337-19/2017 зі змінами додається 

 

9.СЛУХАЛИ: Про уповноваження Г. Гутовської представляти інтереси 

Коломийської міської ради на установчих зборах співвласників 

багатоквартирних будинків 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №1338-19/2017 додається 

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради                                     

від 21.01.2016р. № 167-4/2016 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1339-19/2017 додається 

 

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради                                     

від 21.01.2016р. № 168-4/2016 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1340-19/2017 додається 

 

12.СЛУХАЛИ: Про дозвіл на продаж майна, що перебуває у власності 

комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: В. Мельничук, головний лікар КЗ Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1341-19/2017 додається 

 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Житлоінфоцентр» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Коломияжитлоінфоцентр»  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1342-19/2017 додається 

 

14.СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 

«Житлоінфоцентр» від сплати частини чистого прибутку (доходу) 

ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Коломияжитлоінфоцентр»  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                   
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1343-19/2017 додається 

 

15.СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди № 101                                     

від 01.01.2016 р. та  № 293 від 10.04.2014 р. на нежитлове приміщення  

по  вул.  Переяславська, 2 (пл. Відродження, 1-2) 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Коломияжитлоінфоцентр»  

ВИСТУПИЛИ: О.Романюк, І.Ільчишин, І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1344-19/2017 зі змінами додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01. 03. 2014 р.                        

№ 301  на нежитлове приміщення  по  вул.  Січових Стрільців, 4 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Коломияжитлоінфоцентр»  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1345-19/2017 додається 

 

17.СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 4 від 03.03.2014 р. 

на нежитлове приміщення  по  вул.  Вагилевича, 3 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Коломияжитлоінфоцентр»  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1346-19/2017 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 152                                      

від 01.04.2014 р. на нежитлове приміщення  по  вул.  В.Чорновола, 16 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Коломияжитлоінфоцентр»  

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, І.Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1347-19/2017 зі змінами додається 

 

19. СЛУХАЛИ:  Про списання з балансу багатоквартирних  будинків 

ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Коломияжитлоінфоцентр»  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1348-19/2017 додається 

 

  20.СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Полігон     Екологія» на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: М.Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1349-19/2017 додається 

 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження списку присяжних для 

Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1350-19/2017 додається 
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22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Коломийської дитячо-

юнацької спортивної школи №2 у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: В.Колесник, начальник відділу молоді та спорту 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1351-19/2017  додається 

 

23.СЛУХАЛИ: Про викладення пункту 12  рішення міської ради від 

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

регуляторних актів на 2017 рік” в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: С.Сенюк, начальник відділу економіки та муніципального 

розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24                  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1352-19/2017 додається 

 

Розгляд земельних питань 

 

24.СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування  на вулиці                           

Софіївська, 12-а 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                

ВИРІШИЛИ: рішення №1353-19/2017 додається 

 

25.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26              

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1354-19/2017 додається 

 

26.СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1355-19/2017 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення  міської ради  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1356-19/2017 додається 
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28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Полковника Семена Палія, 2 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25            

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1357-19/2017 додається 

 

29.СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 15-а 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1358-19/2017 додається 

 

30.СЛУХАЛИ: Про надання  земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража на площі Тараса Шевченка, 23 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1359-19/2017 зі змінами додається 

 

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

Степана Бандери 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1360-19/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Сотні 

Кривоноса, 11 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1361-19/2017 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ВИСТУПИЛИ: П.Кривюк, М.Прусак 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1362-19/2017 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: М.Прусак 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1363-19/2017 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Запорізька 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1364-19/2017 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи, 9 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, І.Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1365-19/2017 додається 

 

37.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на вулиці Театральна,5 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

38.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін у рішення міської ради  

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1366-19/2017 додається 

  

39.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Гостинний дворик” 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                    

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1367-19/2017 додається 

 

40.СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на вулиці Театральна, 13 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1368-19/2017 додається 

 

41.СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на вулиці Андрія Чайковського, 52       
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1369-19/2017 додається 



 

13 
 

 

42.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Пекарська, 8” 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1370-19/2017 додається 

 

43.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд   

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1371-19/2017  зі змінами додається 

 

44.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва  

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1372-19/2017 зі змінами додається 

 

45.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Григорія 

Пришляка 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  4 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

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

Олександра Пушкіна, 6 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26                

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1373-19/2017  додається 

 

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

Олександра Пушкіна, 6 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1374-19/2017  додається 

 

48.СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1375-19/2017  додається 
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49.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26           

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1376-19/2017  додається 

 

50.СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1377-19/2017  додається 

 

51.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1378-19/2017  додається 

 

52.СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Михайла 

Вербицького 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  2        

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

53.СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на вулиці Михайла Лермонтова, біля будинку № 31 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1379-19/2017 додається 

 

54.СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку по вулиці Івана Майданського, 

12 продаж права оренди якої буде здійснюватися на земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1380-19/2017  додається 

 

55.СЛУХАЛИ:  Про визначення переліку земельних ділянок 

комунальної власності які виставляються на земельні торги окремими 

лотами 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1381-19/2017  додається 

 

56.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27        

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1382-19/2017 додається 

 

57.СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки 

земельних ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних 

торгах 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26       

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1383-19/2017 додається 

 

58.СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

на вулиці Степана Бандери 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1384-19/2017 додається 

 

59.СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1385-19/2017 додається 

 

60.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24      

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1386-19/2017 додається 

 

61.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 На дев'ятнадцятій сесії депутатами внесено 10 запитів. 

 Відповідно до пункту 12 статті 2.6  рішення  міської ради з питань 

депутатських запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися 

пакетним (одноразовим) голосуванням. 

За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1387-19/2017 по №1396-19/2017 

додається 
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62. Різне.  

 ВИСТУПИЛИ: О.Романюк, Л.Жупанський, І.Слюзар 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 19 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                       

 

 

 

Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Провідний спеціаліст                                   Я. Липка                     

організаційного відділу     


