
Протокол 

Дев’ятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

7 червня 2016  року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні: 29 депутатів міської ради 

 

Відсутні: Михайлюк М.І., Петрів О.В., Проскурняк С.І., Прусак М.С., 

Турянський А.В. 

  

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

 

Хто за відкриття 9-ої сесії  

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

                      проти – немає 

             утримались – 1 

 

 Дев’ята сесія міської ради вважається відкритою. 

 

 Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар 

  

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано. Хто за прийняття 

порядку денного за основу ? 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

                             проти – 0 

                             утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного питання за № 6 в матеріалах 

земельних питань «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Федора Достоєвського» 

 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

 ВИРІШИЛИ: дане питання зняти з порядку денного 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар 

  

 Хто за порядок денний в цілому ? 

 



 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

                       проти – 0 

                       утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про розгляд електронної петиції, адресованій Коломийській 

міській раді 

2.  Про внесення доповнення до Регламенту міської ради  

3.  Про внесення змін до  міського бюджету на 2016 рік 

4.  Про використання системи електронних закупівель 

5.  Про затвердження Положення про територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї в новій 

редакції 

6.  Про затвердження нового  складу комісії щодо звільнення громадян 

від оплати за надання соціальних послуг 

7.  Про затвердження структури та  чисельності комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

8.  Про впорядкування назв масивів,  що знаходяться в садівницькому 

товаристві «Мічурінець» 

9.  Про поділ об’єкта  нерухомості 

10.  Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо надання в оренду 

нежитлових приміщень 

11.  Про внесення змін у рішення сесії міської ради  від 13.04.2016 № 342-

6/2016 

12.  Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2015 р. №2233-

55/2015 

13.  Про надання Коломийській міській раді дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

14.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

 

15.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  на вулиці Тараса Сенюка 

16.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

17.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

18.  Про депутатські запити 

 

 

 



Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

Виступили: 

О.Яцяк щодо оприлюднення на сайті міської ради переліку об’єктів, на які 

заплановано використання коштів з міського бюджету у 2016 році   

Л.Бордун щодо ремонту міжквартальних проїздів в мікрорайоні вул. 

Костомарова та площі перед готелем «Прикарпаття» 

        Р.Слободян щодо благоустрою земельної ділянки для облаштування 

дитячого майданчика  біля будинку № 37 по вул.Квітковій 

 Р.Слободян щодо ремонту водогону по вул.Довженка 

         Р.Слободян щодо ремонту вулиці Шептицького 

         Р.Слободян щодо небезпечного перебування  неповнолітніх на покрівлях 

будівель на території  ВАТ «Коломиясільмаш» 

О.Романюк щодо благоустрою прибудинкових територій по 

вул.Чайковського № 34,42,44 

          В.Андрейченко щодо облаштування пішохідного переходу зі світлофором 

по вул.Мазепи (від будинків до зупинки біля магазину «Пакко») 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

 1. СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції, адресованій 

Коломийській міській раді 

ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський  голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

                      проти – 2 

                      утримались – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №533-9/2016 додається 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до Регламенту міської ради 

ДОПОВІДАЧ:  І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №534-9/2016 додається 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №535-9/2016 додається 

 

 



 4. СЛУХАЛИ: Про використання системи електронних закупівель 

ДОПОВІДАЧ:   І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №536-9/2016 додається 

 

 5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї 

в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ:   Г.Гурак, начальник УПСЗН 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №537-9/2016 додається 

 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комісії щодо 

звільнення громадян від оплати за надання соціальних послуг 

ДОПОВІДАЧ:    Г.Гурак, начальник УПСЗН 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №538-9/2016 додається 

 

 7. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності 

комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

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

ПМС      

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, міський голова  

 Запропонував підготувати зміни до Статуту, якими передбачити право 

закладу самостійно вирішувати питання штатного розпису в межах загальної 

чисельності  працюючих (протокольне доручення).  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №539-9/2016 додається 

 

 8. СЛУХАЛИ: Про  впорядкування назв масивів, що знаходяться в 

садівницькому товаристві «Мічурінець» 

ДОПОВІДАЧ: А.Колісник, заступник начальника відділу архітектури і 

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №540-9/2016 додається 

 

 9. СЛУХАЛИ: Про поділ об’єкта  нерухомості 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника – головний інженер ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

                      проти – 0 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №541-9/2016 додається 

 

 10. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо 

надання в оренду нежитлових приміщень 

ДОПОВІДАЧ: В.Волошенюк, заступник начальника – головний інженер ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №542-9/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії міської ради від 

13.04.2016 № 342-6/2016 

ДОПОВІДАЧ:  В.Волошенюк, заступник начальника – головний інженер 

ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №543-9/2016 додається 

 

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

06.08.2015 р. №2233-55/2015 

ДОПОВІДАЧ:  В.Колесник, начальник відділу у справах молоді і спорту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №544-9/2016 додається 

 

 13. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

ДОПОВІДАЧ: Л.Бурденюк, в.о.начальника відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №545-9/2016 додається 

 



14. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк, в.о.начальника відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №546-9/2016 додається 

 

 15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці Тараса Сенюка 

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк, в.о.начальника відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 547 -9/2016  додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради  
ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк, в.о.начальника відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

                      проти – 0 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №548-9/2016 додається 

 

 17. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель 

і споруд  

ДОПОВІДАЧ:  Л.Бурденюк, в.о.начальника відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №549-9/2016 додається 

 

 18. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

На дев’ятій сесії  депутатами внесено 8 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. 

Чи є потреба голосувати кожний депутатський запит окремо ? Немає. Хто за 

прийняття  рішень по депутатських запитах ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №550-9/2016 по №557-9/2016 додаються 

 

 Головуючий:  І.Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 9 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто. Хто за закриття сесії? 

 

Голосували: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

 

 

 

 

Міський голова            І.Слюзар 
 

 

 

 

Протокол вів 

 

Головний спеціаліст       В.Оліградський 

організаційного відділу     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


