
Протокол 
Сорок дев'ятої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

25.07.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 22 депутати міської ради 

Відсутні: П.Кривюк, М.Михайлюк, М.Прусак, А.Турянський, В.Будзінський, 

О.Поясик, І.Костюк, І.Ільчишин, О.Петрів, Л.Жупанський.   

 

За відкриття 49-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: відкрити 49 сесію міської ради 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Нагородив грамотою міського голови депутата міської ради В.Андрейченка. 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24                             
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

        Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував зняти з порядку денного 2 загальні питання (№3, №6) та 1 

земельне питання (№14): 
№3 «Про затвердження плану перспективного розвитку Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»; 
№6 «Про затвердження програми ’’Удосконалення роботи Державної 

кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного 
забезпечення на період 2019-2021 років’’; 

№ 14 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24 
ВИРІШИЛИ:  зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 7 додаткових загальних питань: 

1. «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» 
2. «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 



3. «Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру» 
4. «Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного 
диспансеру» 
5. «Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийського дерматовенерологічного диспансеру» 
6. «Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні» 
7. «Про внесення змін до програми «Удосконалення структури Збройних сил 
України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта,33 на 
2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради 26.12.2018 р. №3318-
40/2018» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 17 додаткових земельних питань: 

1. «Про землекористування на вулиці Валова, 57» 
2. «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
3. «Про поділ земельної ділянки на площі Ринок, 23» 
4. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки» 
5. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а» 
6. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель у с. Іванівці» 
7. «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на 
земельних торгах» 
8. «Про проведення інвентаризації земель» 
9. «Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 2» 
10. «Про поділ земельних ділянок» 
11. «Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду» 
12. «Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» 
13. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки» 
14. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи» 
15. «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 27.06.2019 
року №3820-47/2019» 
16. «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
17. «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 



 

        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23                 
 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
 

1 Про план роботи міської ради на друге півріччя 2019 року 

2 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

3 Про затвердження плану перспективного розвитку Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки (знято на доопрацювання) 

4 Про затвердження Положення про архівний відділ міської ради в новій редакції 

5 Про затвердження програми ’’Забезпечення функціонування пожежних дружин 
добровільної пожежної охорони на період 2019- 2023 років’’ 

6 Про затвердження програми ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-
виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-
2021 років’’ (знято на доопрацювання) 

7 Звіт про виконання соціальних програм за 2018 рік та перше півріччя 2019 року 

8 Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1914-25/2017 «Про 
затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-
2019 роки» 

9 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 
Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» 

10 Про надання дозволу на розроблення детального плану території по вул. Зарічна село 
Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

11 Про надання дозволу на розроблення детального плану території по вул. Черемшини с. 
Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

12 Про затвердження Детального плану території по вулиці  Українська в с. Саджавка 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

13 Про затвердження Детального плану території по вулиці Бобикевича, навпроти будинку 
№ 23 в с. Саджавка Коломийської міської територіальної громади 

14 Про звільнення комунального підприємства „РОЗДРІБНА ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНА 
БАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ” від сплати частини чистого прибутку (доходу) 
до міського бюджету (не прийнято) 

15 Про внесення змін до Договору оренди нежитлової будівлі по вул. Є.Коновальця від 
11.02.2015 р. зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 
8696464 шляхом підписання Додаткової угоди 

16 Д.1 Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 

17 Д.2 Про передачу на баланс  
матеріальних цінностей 

18 Д.3 Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
будівлі Коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру (не прийнято) 

19 Д.4 Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
будівлі Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру (не 
прийнято) 

20 Д.5 Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
будівлі Коломийського дерматовенерологічного диспансеру (не прийнято) 

21 Д.6 Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні (не прийнято) 

22 Д.7 Про внесення змін до програми «Удосконалення структури Збройних сил України на 
базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта,33 на 2019-2021 роки», 



затвердженої рішенням міської ради 26.12.2018 р. №3318-40/2018 

22.1 Про надання в оренду земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 68 

23.2 Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 

24.3 Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 21 

25.4 Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

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

28.7 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

29.8 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Моцарта-Леонтовича 
(знято на доопрацювання) 

30.9 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Іванівці  

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

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

33.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Адама Міцкевича (не прийнято) 

34.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Симона Петлюри 

35.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Василя Симоненка (знято на доопрацювання) 

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

37.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

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

39.18 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

40.19 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд у с. Товмачик 

41.20 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 40 

42.21 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Франка,117-в 

43.22 Про визнання таким, що втратив чинність п. 1.3 рішення Коломийської міської ради від 
21.02.2019 р. № 3474-41/2019 

44.23 Про зміну землекористування на вулиці Виговського 

45.24 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Театральній, 25-а 

46.25 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Софії Галечко 

47.26 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Адама Міцкевича 

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

49.28 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  



50.29 Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  

51.30 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 121-б 

52.31 Д.1 Про землекористування на вулиці Валова, 59 (не прийнято) 
53.32 Д.2 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

54.33 Д.3 Про поділ земельної ділянки на площі Ринок, 23 (не прийнято) 

55.34 Д.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (не прийнято) 

56.35 Д.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

57.36 Д.6 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель у с. Іванівці 

58.37 Д.7 Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу на земельних 
торгах 

59.38 Д.8 Про проведення інвентаризації земель (не прийнято) 

60.39 Д.9 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 2 

61.40 Д.10 Про поділ земельних ділянок 

62.41 Д.11 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

63.42 Д.12 Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

64.43 Д.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

65.44 Д.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

66.45 Д.15 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Карпатська, 211 

67.46 Д.16 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради (не прийнято) 

68.47 Д.17 Про зміну цільового призначення земельної ділянки (не прийнято) 

69. Про прийняття рішень по депутатських запитах 

70. Різне 

71. Про закриття 49 сесії міської ради 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

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

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- С.Лосюк щодо щодо знищення борщівника Сосновського; 

- В.Василевський щодо виділення земельної ділянки та встановлення дитячо-
спортивного майданчика в районі вулиць Козацької, Уманської, Хвильового; 

- В.Василевський щодо порушення вимог безпеки незавершеного будівництва, 
яке межує з будинком по вул. Карпатській, 165; 

 - Г. Романюк щодо патрулювання міста 

Головуючий: міський голова І. Слюзар:  
Переходимо до розгляду порядку денного 
 



1. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на друге півріччя 2019 року 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3893-49/2019 додається 
 
2. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Романюк Олег Іванович, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3894-49/2019 додається 
 
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про архівний відділ міської ради в 
новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: Чорнецька Галина Гнатівна, головний спеціаліст архівного 
відділу міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3895-49/2019 додається 
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми ’’Забезпечення функціонування 
пожежних дружин добровільної пожежної охорони на період 2019- 2023 років’’ 
ДОПОВІДАЧ: Кротюк Олександр Степанович, начальник відділу з питань 
цивільного захисту  міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3896-49/2019 додається 
 
5. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання соціальних програм за 2018 рік та перше 
півріччя 2019 року 
ДОПОВІДАЧ: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту 
соціальної політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3897-49/2019 додається 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. 
№1914-25/2017 «Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг 
населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту 
соціальної політики міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3898-49/2019 додається 
 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КНП КМР 
КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3899-49/2019 додається 
 



8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану території 
по вул. Зарічна село Шепарівці Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади 
ДОПОВІДАЧ: Теслевич Андрій Сергійович, заступник начальника відділу 
архітектури та містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3900-49/2019 додається 
 
9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану території 
по вул. Черемшини с. Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Теслевич Андрій Сергійович, заступник начальника відділу 
архітектури та містобудування міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3901-49/2019 додається 
 
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Детального плану території по вулиці  
Українська в с. Саджавка Коломийської міської об’єднаної територіальної 
громади 
ДОПОВІДАЧ: Теслевич Андрій Сергійович, заступник начальника відділу 
архітектури та містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3902-49/2019 додається 
 
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Детального плану території по вулиці 
Бобикевича, навпроти будинку № 23 в с. Саджавка Коломийської міської 
територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Теслевич Андрій Сергійович, заступник начальника відділу 
архітектури та містобудування міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3903-49/2019 додається 
 
12. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства „РОЗДРІБНА 
ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ” від 
сплати частини чистого прибутку (доходу) до міського бюджету 
ДОПОВІДАЧ: Шелембин Володимир Миколайович, директор КП 
«РОЗДРІБНА ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА ГРОМАДСЬКОГО 
ХАРЧУВАННЯ» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Договору оренди нежитлової будівлі по 
вул. Є.Коновальця від 11.02.2015 р. зареєстрованого в державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно № 8696464 шляхом підписання Додаткової 
угоди 
ДОПОВІДАЧ: Волошенюк Віктор Васильович, заступник начальника- 
головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів УКГ 
міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3904-49/2019 додається 
 
14. СЛУХАЛИ: Д.1 Про уточнення міського бюджету на 2019 рік 
ДОПОВІДАЧ: Бакай Ганна Дмитрівна, начальник фінансового управління 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко, Л.Бордун, А.Божик, І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення зі змінами (пропозиція Г.Бакай), за - 22 
ВИРІШИЛИ: внести зміни 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення зі змінами (пропозиція О.Романюк), за - 13 
ВИРІШИЛИ: не вносити зміни 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення зі змінами в цілому, за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання, за - 23 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3905-49/2019 зі змінами додається 
 
15. СЛУХАЛИ: Д.2 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КНП КМР 
КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3906-49/2019 додається 
 
16. СЛУХАЛИ: Д.3 Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського міжрайонного онкологічного 
диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Волошенюк Віктор Васильович, заступник начальника-головний 
інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів УКГ міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Проскурняк, В.Васкул, І.Слюзар, Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
17. СЛУХАЛИ: Д.4 Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Волошенюк Віктор Васильович, заступник начальника- 
головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів УКГ 
міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
18. СЛУХАЛИ: Д.5 Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського дерматовенерологічного 
диспансеру 



ДОПОВІДАЧ: Волошенюк Віктор Васильович, заступник начальника- 
головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів УКГ 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
19. СЛУХАЛИ: Д.6 Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні 
ДОПОВІДАЧ: Волошенюк Віктор Васильович, заступник начальника-головний 
інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
20. СЛУХАЛИ: Д.7 Про внесення змін до програми «Удосконалення структури 
Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. 
Моцарта,33 на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради 
26.12.2018 р. №3318-40/2018 
ДОПОВІДАЧ: Кротюк Олександр Степанович, начальник відділу з питань 
цивільного захисту міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3907-49/2019 додається 
 

Розгляд земельних питань 
21. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на проспекті Михайла 
Грушевського, 68 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3908-49/2019 додається 
 
22. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Ф. Горбаша 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3909-49/2019 додається 
 
23. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 21 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3910-49/2019 додається 
 
24. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3911-49/2019 додається 



 
25. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.6 на доопрацювання, за – 23 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3912-49/2019 зі змінами додається 
 
26. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття п.2 на доопрацювання, за – 23 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3913-49/2019 зі змінами додається 
 
27. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3914-49/2019 додається 
 
28. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці 
Моцарта-Леонтовича 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за - 21 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
 
29. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Іванівці  
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3915-49/2019 додається 
 
30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3916-49/2019 додається 
 



31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3917-49/2019 додається 
 
32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3918-49/2019 додається 
 
34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3919-49/2019 додається 
 
36. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 
земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3920-49/2019 додається 
 
37. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3921-49/2019 додається 



 
38. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. 
Товмачик 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3922-49/2019 додається 
 
39. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона 
Петлюри, 40 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3923-49/2019 додається 
 
40. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана 
Франка,117-в 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3924-49/2019 додається 
 
41. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратив чинність п. 1.3 рішення 
Коломийської міської ради від 21.02.2019 р. № 3474-41/2019 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3925-49/2019 додається 
 
42. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Виговського 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3926-49/2019 додається 
 
43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Театральній, 25-а 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3927-49/2019 додається 
 
44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Софії Галечко 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3928-49/2019 додається 
 
45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3929-49/2019 додається 
 
46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3930-49/2019 додається 
 
47. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних 
гаражів  
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: О. Яцяк, депутат міської ради, заявила про конфлікт інтересів та 
про те, що участі у голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
48. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних 
гаражів  
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3931-49/2019 додається 
 
49. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 121-б 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3932-49/2019 додається 
 
50. СЛУХАЛИ: Д.1 Про землекористування на вулиці Валова, 59 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
51. СЛУХАЛИ: Д.2 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3933-49/2019 додається 
 
52. СЛУХАЛИ: Д.3 Про поділ земельної ділянки на площі Ринок, 23 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
53. СЛУХАЛИ: Д.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
54. СЛУХАЛИ: Д.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці Михайла 
Драгоманова, 4-а 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3934-49/2019 додається 
 
55. СЛУХАЛИ: Д.6 Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель у с. Іванівці 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3935-49/2019 додається 
 
56. СЛУХАЛИ: Д.7 Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення та стартову ціну для продажу 
на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3936-49/2019 додається 
 
57. СЛУХАЛИ: Д.8 Про проведення інвентаризації земель 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
58. СЛУХАЛИ: Д.9 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 2 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3937-49/2019 додається 
 
59. СЛУХАЛИ: Д.10 Про поділ земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3938-49/2019 додається 
 
60. СЛУХАЛИ: Д.11 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3939-49/2019 додається 
 
61. СЛУХАЛИ: Д.12 Про розгляд звернення об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3940-49/2019 додається 
 
62. СЛУХАЛИ: Д.13 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3941-49/2019 додається 
 
63. СЛУХАЛИ: Д.14 Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 
Мазепи 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3942-49/2019 додається 
 
64. СЛУХАЛИ: Д.15 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 27.06.2019 року №3820-47/2019 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3943-49/2019 додається 
 
65. СЛУХАЛИ: Д.16 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
66. СЛУХАЛИ: Д.17 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №1 додатквое: 
«Про землекористування на вулиці Валова, 59»  
СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Валова, 59  
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №8 додаткове: 
«Про проведення інвентаризації земель»  
СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель  
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №28: 
«Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів»  
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ВИСТУПИЛИ: О.Яцяк заявила про конфлікт інтересів та про те, що участі у 
голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3944-49/2019 
 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №4 додаткове: 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки»  
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 



ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова 
Запропонував повернутися до розгляду земельного питання №8 додаткове: 
«Про проведення інвентаризації земель»  
СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель  
ДОПОВІДАЧ: Бурденюк Любов Василівна, заступник начальника відділу 
земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 

121.СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
Головуючий: І. Слюзар, міський голова 
На сорок дев'ятій сесії депутатами внесено 4 запити. 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 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22         
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3945-49/2019 - №3948-49/2019 
 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 49 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: 49 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
Міський голова            Ігор Слюзар 

 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст організаційного відділу                              Ярина Липка 


