
Протокол 
Тридцять восьмої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

18.10.2018 року                                                                                        м. Коломия 
 

Присутні: 31 депутат міської ради 

Відсутні: П.Кривюк, О.Петрів, І.Ільчишин, К.Станко 

Тридцять восьму сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 38-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: відкрити 38 сесію міської ради 

Тридцять восьма сесія міської ради вважається відкритою. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
У зв'язку з тим, що голова Коломийської міської виборчої комісії 

Романиця В.В. не зміг бути присутнім на засіданні сесії міської ради, 
ознайомив присутніх з наступним: 

Зважаючи на те, що Григорук Володимир був затверджений сесією міської 
ради на посаду першого заступника міського голови і склав повноваження 
депутата, територіальною виборчою комісією було прийнято відповідні 
рішення. 

Зачитав постанови Коломийської міської виборчої комісії: 
Постанова №126 від 19.09.2018 року «Про визнання обраним Федорука 

Богдана Миколайовича депутатом Коломийської міської ради Івано-
Франківської області», але у зв'язку з тим що Федорук Б.М. відмовився 
приймати депутатський мандат, була прийнята відповідна Постанова №127 від 
20 вересня 2018 року «Про визнання Федорука Богдана Миколайовича таким, 
що відмовився від депутатського мандата та визнання обраним депутата 
наступного за черговістю кандидата в депутати». 

Постанова №128 від 21 вересня 2018 року «Про реєстрацію Приймака В.М. 
депутатом Коломийської міської ради Івано-Франківської області». 

Згідно з Постановою Коломийської міської виборчої комісії №127 від 
20.09.2018 року Приймака В'ячеслава Миколайовича визнано обраним 
депутатом Коломийської міської ради Івано-Франківської області. 

Відповідно до ч.1 ст.89 Закону України «Про місцеві вибори» «особа 
обрана депутатом міської ради для її реєстрації зобов'язана подати до 
територіальної виборчої комісії протягом 20 днів з дня офіційного 
оприлюднення результатів місцевих виборів відповідні документи.  

 



        Згідно ч.3 ст.89 Закону України «Про місцеві вибори» та п.8 (щодо 
порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради, Автономної Республіки 
Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних 
рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, територіальна 
виборча комісія у 5-денний строк з дня отримання відповідних документів 
приймає рішення про реєстрацію депутата міської ради). 

Враховуючи викладене, відповідно до частини 2 ст. 25, ст. 27, ч.1,3,7                  
ст.89 Закону України «Про місцеві вибори» (щодо порядку реєстрації обраних 
депутатів Верховної Ради, Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних 
міських голів та старост сіл, селищ, затвердженої постанови центральної 
виборчої комісії від 02.10.2015 №381 (зі змінами) Коломийська виборча комісія 
постановляє:  
1) Зареєструвати депутатом Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області 25.10.2015 року в багатомандатному виборчому окрузі Приймака 
В'ячеслава Миколайовича, 28.06.1990 р.н., освіта вища, приватний підприємець, 
проживає за адресою: м.Коломия Івано-Франківська область, включений до 
списку від Коломийської міської організації політичної партії «Об'єднання 
Самопоміч»; 
2) Копію цієї постанови надіслати Приймаку В.М. та Коломийській міській 
організації «Об'єднання Самопоміч» в Івано франківській області. Цю 
постанову надіслати центральній виборчій комісії, відділу ведення державного 
ресєстру виборців Коломийької міської ради Івано-Франківської області та 
оприлюднити на інформаційному стенді Коломийської міської виборчої комісії 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Надав слово В. Приймаку. 
В.Приймак прийняв присягу депутата. 
 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29                           
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

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

1. «Про звернення Коломийської міської ради до Президента України                   
П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр міністра 
України В. Гройсмана» 

  ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 
  ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного загальні питання:   



1. «Про внесення змін до Регламенту управління надання адміністративних 
послуг»; 

2. «Про затвердження Порядку придбання в комунальну власність 
територіальної громади міста Коломиї об’єктів нерухомого майна»; 

3. «Про створення конкурсної комісії для проведення заходів пов'язаних з 
придбанням у комунальну власність громади міста Коломиї нежитлового 
приміщення»; 

4. «Про співфінансування  інвестиційних проектів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку в 
2019 році»; 

5. «Про внесення змін до рішень міської ради від 16.03.2017 р. №1350-
19/2017, від 12.10.2017 р. № 1903-25/2017»; 

6. «Про початок реорганізації Іванівецької сільської ради, Саджавської 
сільської ради, Товмачицької сільської ради, Шепарівцівської сільської ради 
шляхом приєднання до Коломийської міської ради»; 

7. «Про скасування рішення міської ради від 06.09.2018р. № 2896-36/2018 
«Про приватизацію об’єкта комунальної власності по вул. Богуна, 42/1»; 

8. «Про надання згоди на прийняття на баланс матеріальних цінностей»; 
9. «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016р. №986-

14/2016 «Про затвердження Програми розвитку освіти міста Коломиї на 2017-
2021 роки»; 

10. «Про уточнення бюджету Шепарівцівської сільської ради на 2018 рік»; 
11. «Про уточнення бюджету Товмачицької сільської ради на 2018 рік». 

       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

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

1. «Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна; 
2. «Про землекористування на вулиці Івана Котляревського, 8-б»; 
3. «Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель»; 
4. «Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 11-а»; 
5. «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.09.2018 р.  
№ 2998-36/2018». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29                
 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, Премєр міністра України В Гройсмана (не 
прийнято) 

2 Про припинення    достроково повноважень депутата Коломийської міської ради VII 
демократичного скликання Кривюка П.Д. (не прийнято) 

3 Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї 
на 2018-2022 роки 

4 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 
 

5 Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 9-ть місяців 2018 
року 

6 Про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2018 року 

7 Про зміни у складі постійних комісій міської ради 
 

8 Про затвердження чисельності апарату сільських рад та їх виконавчих органів 

9 Про затвердження проектів-переможців Громадського бюджету на 2019 рік 

10 Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку в 2019 році 

11 Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного  фонду регіонального розвитку в 2019 році 

12 Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного  фонду регіонального розвитку в 2019 році 

13 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018р. № 2889-36/2018-36 «Про 
затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів у 
житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки» 

14 Про затвердження Положення про відділ з питань контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення міської ради в новій редакції 

15 Про затвердження Положення про відділ з питань державного архітектурно-
будівельного контролю Коломийської міської ради у новій редакції 

16 Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 
надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції 

17 Про новий склад міської комісії з питань евакуації 

18 Про передачу матеріальних цінностей 

19 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в 
схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального плану 
території в районі вулиці Андрія Чайковського, 14,16, 22 А  

20 Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування 
території міста Коломиї по вулиці Українська, 57 



21 Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування 
території міста Коломиї по вулиці Богдана Хмельницького, 141 

22 Про утворення комісії Коломийської міської ради з питань поновлення прав 
реабілітованих та затвердження її складу 

23 Про втрату чинності рішення міської ради від 14.11.2014 року № 1930-47/2014 «Про 
встановлення розміру допомоги на поховання» 

24 Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для надання 
фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на реалізацію програм 
(проектів, заходів) 

25 Про продовження договору оренди № 112 від 01.09.2017р. на нежитлове приміщення 
по вул. Театральна,21 

26 Про продовження договору оренди № 39 від 02.11.2015р. на нежитлове приміщення по 
вул. Чорновола,3/1 

27 Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
будівлі та приміщення по вул. І.Франка,14 (не прийнято) 
 

28 Про продовження договорів оренди № 6,7,9 від 02.11.2015р. на нежитлові приміщення 
по вул. С.Стрільців,39, Чорновола,49,  Богуна,34 

29 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які 
підлягають приватизації – нежилого приміщення по вул. Петлюри,40 

30 Про уповноваження управління комунального господарства здійснювати приватизацію 
житлового фонду 

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

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

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

34 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018 р. №2349-29/2018 «Про хід 
виконання рішення міської ради від 16.12.2009 №2456-44/2009 «Про стан обліку, 
збереження та використання майна комунальної власності» 

35 Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015р. № 52-3/2015 «Про 
затвердження програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки» 

36 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р. № 74-3/2015 ’’Про 
затвердження програми удосконалення роботи служби превентивної поліції, 
покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття      іміджу служби в м. 
Коломиї на 2016-2020 роки’’, до рішення міської ради від 16.11.2017 р. № 2054-
26/2017 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 20.07.2017 р. № 1722-
23/2017’’, до рішення міської ради від 07.12.2017 р. № 2134-27/2017 ’’Про внесення 



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

37 Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 р. №1896-25/2017 «Про 
затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та розвитку  м. Коломиї 
на 2017-2021 роки» 

38 Про внесення змін  до рішення міської ради від 26.06.2018 р. №2743-34/2018 по 
міській Програмі “Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки” 

39 Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2017 р. №2135-27/2017 по 
Програмі “Розвиток фізичної культури, спорту та спортивних  

40 Про перевиконання доходної частини загального фонду сільського бюджету села 
Саджавка (без урахування міжбюджетних трансфертів) за підсумками 3 кварталів 2018 
року 

41 Про внесення змін до Регламенту управління надання адміністративних послуг 

42 Про затвердження Порядку придбання в комунальну власність територіальної громади 
міста Коломиї об’єктів нерухомого майна 

43 Про створення конкурсної комісії для проведення заходів пов'язаних з придбанням у 
комунальну власність громади міста Коломиї нежитлового приміщення 

44 Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку в 2019 році 

45 Про внесення змін до рішень міської ради від 16.03.2017 р. №1350-19/2017, від 
12.10.2017 р. № 1903-25/2017 

46 Про початок реорганізації Іванівецької сільської ради, Саджавської сільської ради, 
Товмачицької сільської ради, Шепарівцівської сільської ради шляхом приєднання до 
Коломийської міської ради 

47 Про скасування рішення міської ради від 06.09.2018р. № 2896-36/2018 «Про 
приватизацію об’єкта комунальної власності  по  вул. Богуна, 42/1» 

48 Про надання згоди на прийняття на баланс матеріальних цінностей 

49 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016р. №986-14/2016 «Про 
затвердження Програми розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки» 

50 Про уточнення бюджету Шепарівцівської сільської ради на 2018 рік 

51 Про уточнення бюджету Товмачицької сільської ради на 2018 рік 

52 Про затвердження проекту землеустрою 

53 Про зміну землекористувань 

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

55 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

56 Про зміну цільових призначень земельних ділянок 



57 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 
318 

58 Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 20-а 

59 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 
(знято на доопрацювання) 

60 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів  

61 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Гетьмана Петра 
Сагайдачного 

62 Про розірвання договору оренди землі на вулиці Патріарха Йосипа Сліпого, 30 

63 Про землекористування на вулиці Івана Богуна, 12-а (не прийнято) 

64 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

65 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних  ділянок для будівництва індивідуальних гаражів  

66 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці П.Ніщинського,43 (не прийнято) 

67 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Івана Франка, 181-е 

68 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Королівська, 35 

69 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Миколи Лебедя, 61-а 

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

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

72 Про розгляд звернення Боднарук Г. В. 

73 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

74 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 29.03.2018 р. № 2524-
31/2018 

75 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.09.2018 р. № 2976-
36/2018 

76 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.09.2018 р. № 2959-
36/2018 

77 Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 43/2 

78 Про зміну землекористування на вулиці Адама Міцкевича, 21 



79 Про землекористування на вулиці Замкова, 44 

80 Про землекористування по вулиці Об’їзна 

81 Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 19  

82 Про землекористування на вулиці Полковника Семена Палія, 9 

83 Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

84 Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці Симона Петлюри, 133/2 для 
ведення особистого селянського господарства 

85 Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу на земельних 
торгах 

86 Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка 

87 Про землекористування по вулиці Театральна (не прийнято) 

88 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Михайла Старицького, 
31 

89 Про поділ земельної ділянки на вулиці Михайла Драгоманова, 4-а 

90 Про поділ земельної ділянки на вулиці Андрія Чайковського, 7 

91 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування від 2 жовтня 2018 року № 02-10/2018-1 

92 Про землекористування на площі Відродження, 16-б 

93 Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки 

94 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки на вулиці Володимира Івасюка, 37-а 

95 Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 7 

96 Про землекористування по вулиці Фабрична 

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

98 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних  ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 
 

99 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Адама Міцкевича, біля будинку № 5-а (не прийнято) 
 

100 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Театральна, 56 

101 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних  ділянок для будівництва індивідуальних гаражів  

102 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 



103 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.09.2018 р. № 2965-
36/2018 

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

105 Про надання дозволів на розроблення проектів земле-устрою щодо відведення 
земельних ділянок 

106 Про анулювання результату земельного аукціону з продажу земельної ділянки 

107 Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

108 Про землекористування по вулиці Пушкіна 

109 Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 

110 Про внесення змін в рішення міської ради від 29.03.2018р. № 2524-31/2018 

111 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 
Симона Петлюри, б/н  

112 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Антона Чехова, 9 

113 Про затвердження ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення 

114 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Володимира Чепіля, 9 

115 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки 

116 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці  Олександра Русина, 2-а 

117 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

118 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

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

120 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

121 Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна 

122 Про землекористування на вулиці Івана Котляревського, 8-б 

123 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

124 Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка, 11-а 

125 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 10.09.2018 р. № 2998-
36/2018 

126 Про депутатський запит Л. Бордуна 

127 Про депутатський запит Л. Бордуна 

128 Про депутатський запит Т. Боднарука 



129 Про депутатський запит Р. Крутка 

130 Про депутатський запит Р. Крутка 

131 Про депутатський запит Р. Крутка 

132 Про депутатський запит М. Прусака 

133 Про депутатський запит С. Лосюка 

134 Про депутатський запит В. Василевського 

135 Про депутатський запит Л. Бєлявської 

136 Про депутатський запит Л. Бєлявської 

137 Про депутатський запит В. Козоріза 

138 Про депутатський запит П. Васкула 

139 Про депутатський запит Г. Романюка 

140 
 

Про депутатський запит Г. Романюка 

  
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

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

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

- Л. Бордун щодо встановлення захисних конструкцій біля заїздів до СШ І-ІІІ 
ступенів, ім.В.Стефаника та ЗОШ І-ІІ ст.№2; 
- Л. Бордун щодо врахування підняття заробітньої плати працівникам закладів 
дошкільної та позашкільної освіти при формуванні бюджету на 2019 рік; 
- Є. Заграновський щодо надання копій документів, а саме актів виконаних робіт 
по бульвару Лесі Українки; 
- Т. Боднарук щодо облаштування каналізаційної мережі по вул.Заньковецької 12 
та Стефаника 2а; 
- Л. Крутко щодо проведення ремонту дорожнього покриття по  вулицях 
Гетьманська, Петрука, Спаська; 
- Л. Крутко щодо передбачення у міському бюджеті на 2019 рік коштів, для 
виготовлення та розміщення стелли біля ЗОШ №1 з переліком відомих 
українців,які навчалися у цій школі; 
- Л. Крутко щодо передбачення коштів у міському бюджеті на 2019 рік ремонту  
об'єктів; 
- М. Прусак щодо проведення центрального колектора по вул.Козакевича - 
Соборна; 
- С. Лосюк щодо притягнення до відповідальності забудовників багатоповерхівкі 
по вул.Черемшини 9; 
- В. Василевський щодо встановлення дитячого ігрового майданчика біля церкви 
Петра і Павла по вул.Карпатська 211а; 



- Л. Белявська щодо покращення стану історичної пам'ятки будинку товариства 
"Сокіл" по вул.Петлюри; 
- Л. Белявська щодо облаштування спортивного майданчика по вул.Довбуша; 
- В. Козоріз щодо встановлення автобусної зупинки "Грушка" та завершення 
ремонтних робіт по вул. Я.Мудрого; 
- П. Васкул щодо освітлення вулиць Шкільна та Карпатська; 
- Г. Романюк щодо передбачення коштів для ремонту житла для внутрішньо 
переміщених осіб по вул.Франка 83; 
- Г. Романюк щодо присвоєння звання "Заслужений працівник культури 
України" коломийському композитору Євгену Бондаренко. 

 

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

 

Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Президента 
України П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Прем'єр 
міністра України В Гройсмана» 
ДОПОВІДАЧ: Є. Заграновський, депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

2. СЛУХАЛИ: «Про припинення достроково повноважень депутата 
Коломийської міської ради VII демократичного скликання Кривюка П.Д.» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

    3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: О. Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3032-38/2018 додається 

4. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3033-38/2018 додається 

    5. СЛУХАЛИ: «Про використання коштів з резервного фонду міського 
бюджету за 9-ть місяців 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3034-38/2018 додається 



    6. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2018 
року» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3035-38/2018 додається 

7. СЛУХАЛИ: «Про зміни у складі постійних комісій міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: О. Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3036-38/2018 зі змінами додається 

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження чисельності апарату сільських рад та їх 
виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3037-38/2018 додається 

9. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів-переможців Громадського 
бюджету на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ВИСТУПИЛИ: С.Лосюк, Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3038-38/2018 зі змінами додається 

10. СЛУХАЛИ: «Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 
2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3039-38/2018 додається 

11. СЛУХАЛИ: «Про співфінансування  інвестиційних проектів, які 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного  фонду регіонального 
розвитку в 2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3040-38/2018 додається 
 
     12. СЛУХАЛИ: «Про співфінансування  інвестиційних проектів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку в 
2019 році» 
ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3041-38/2018 додається 



13.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018р. 
№ 2889-36/2018-36 «Про затвердження Програми співфінансування проведення 
капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 
роки» 

ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3042-38/2018 додається 

14. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ з питань 
контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення 
міської ради в новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: С. Сенюк, начальник відділу з питань контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3043-38/2018 додається 

15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради у 
новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: В. Перлюк, начальник відділу з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3044-38/2018 зі змінами додається 

16. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 
міської ради у новій редакції» 
ДОПОВІДАЧ: М. Андрусяк, начальник УНАП міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3045-38/2018 додається 

17. СЛУХАЛИ: «Про новий склад міської комісії з питань евакуації» 
ДОПОВІДАЧ: М. Іванова, головний спеціаліст відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3046-38/2018 додається 

18. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: М. Лазарович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності міської ради 
ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3047-38/2018 додається 

19. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та 
розроблення проекту Детального плану території в районі вулиці Андрія 
Чайковського, 22 А » 



ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури  та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3048-38/2018 зі змінами додається 

20. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території із 
внесенням змін у схему Зонування території міста Коломиї по вулиці 
Українська, 57» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури  та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3049-38/2018 додається 

21. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Детального плану території із 
внесенням змін у схему Зонування території міста Коломиї по вулиці Богдана 
Хмельницького, 141» 
ДОПОВІДАЧ: А. Колісник, начальник відділу архітектури  та містобудування 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3050-38/2018 додається 

22.СЛУХАЛИ: «Про утворення комісії Коломийської міської ради з 
питань поновлення прав реабілітованих та затвердження її складу» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3051-38/2018 додається 

23.СЛУХАЛИ: «Про втрату чинності рішення міської ради від 14.11.2014 
року № 1930-47/2014 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» 
ДОПОВІДАЧ: Л. Яремчук, директор департаменту соціальної політики міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3052-38/2018 додається 

24.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Порядку використання коштів 
міського бюджету для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням 
ветеранів на реалізацію програм (проектів, заходів)» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Яремчук 
ВИСТУПИЛИ: Г.Романюк, Л.Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3053-38/2018 додається 

25.СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди № 112 від 
01.09.2017р. на нежитлове приміщення по вул. Театральна,21» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3054-38/2018 зі змінами додається 



26.СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди № 39 від 02.11.2015р. 
на нежитлове приміщення по вул. Чорновола,3/1» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3055-38/2018 додається 

27. СЛУХАЛИ: «Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі та приміщення по вул. І.Франка,14» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ВИСТУПИЛИ: О.Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

28. СЛУХАЛИ: «Про продовження договорів оренди № 6,7,9 від 
02.11.2015р. на нежитлові приміщення по вул.  С.Стрільців,39,  Чорновола,49,  
Богуна,34» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3056-38/2018 додається 

29.СЛУХАЛИ: «Про включення до переліку об’єктів комунальної 
власності міської ради, які підлягають приватизації – нежилого приміщення по 
вул. Петлюри,40» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3057-38/2018 додається 

30.СЛУХАЛИ: «Про уповноваження управління комунального 
господарства здійснювати приватизацію житлового фонду» 
ДОПОВІДАЧ: В. Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3058-38/2018 додається 

31.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди КП "Коломияводоканал" на списання 
основних засобів» 
ДОПОВІДАЧ: І. Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
ВИСТУПИЛИ: Л.Жупанський, Б.Федорук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3059-38/2018 додається 

32.СЛУХАЛИ: «Про затвердження фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко, В.Василевський, Л.Бордун, Л.Белявська, 
В.Будзінський, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3060-38/2018 додається 



33.СЛУХАЛИ: «Про затвердження фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3061-38/2018 додається 

34.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
25.01.2018 р. №2349-29/2018 «Про хід виконання рішення міської ради від 
16.12.2009 №2456-44/2009 «Про стан обліку, збереження та використання 
майна комунальної власності»» 
ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, диретор Єдиного центру надання реабілітаційних та 
послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3062-38/2018 додається 

35.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
10.12.2015р. № 52-3/2015 «Про затвердження програми земельної реформи м. 
Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик 
ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3063-38/2018 зі змінами додається 

36. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
24.12.2015 р.  № 74-3/2015 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи 
служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного 
забезпечення та підняття      іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки’’, до 
рішення міської ради від 16.11.2017 р. № 2054-26/2017 ’’Про внесення змін до 
рішення міської ради від 20.07.2017 р. № 1722-23/2017’’, до рішення міської 
ради від 07.12.2017 р. № 2134-27/2017 ’’Про внесення змін до рішення міської 
ради від 16.11.2017 р. № 2054-26/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Н. Іванова, головний спеціаліст відділу з питань цивільного 
захисту міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3064-38/2018 додається 

37.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 
р. №1896-25/2017 «Про затвердження Програми «Підтримка перспективних 
проектів та розвитку  м. Коломиї на 2017-2021 роки»» 
ДОПОВІДАЧ: У. Долаврук, начальник відділу перспективного розвитку та 
капітального будівництва міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3065-38/2018 додається 



38.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін  до рішення міської ради від 
26.06.2018 р. №2743-34/2018 по міській Програмі “Розвитку футболу в м. 
Коломиї на 2015-2019 роки”» 
ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3066-38/2018 додається 

39.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
07.12.2017 р. №2135-27/2017 по Програмі “Розвиток фізичної культури, спорту 
та спортивних» 
ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу молоді та спорту міської ради  
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3067-38/2018 додається 

40.СЛУХАЛИ: «Про перевиконання доходної частини загального фонду 
сільського бюджету села Саджавка (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) за підсумками 3 кварталів 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3068-38/2018 додається 

41.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Регламенту управління надання 
адміністративних послуг» 
ДОПОВІДАЧ: М. Андрусяк, начальник УНАП міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3069-38/2018 додається 

42.СЛУХАЛИ: «Про затвердження Порядку придбання в комунальну 
власність територіальної громади міста Коломиї об’єктів нерухомого майна» 
ДОПОВІДАЧ: Наливайко, начальник УКГ міської ради  
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, Р.Крутко, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання – 23 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3070-38/2018 додається 

43.СЛУХАЛИ: «Про створення конкурсної комісії для проведення заходів 
пов'язаних з придбанням у комунальну власність громади міста Коломиї 
нежитлового приміщення» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3071-38/2018 додається 

44.СЛУХАЛИ: «Про співфінансування інвестиційних проектів, які 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку в 2019 році» 



ДОПОВІДАЧ: В. Образцова, начальник відділу економіки, інвестиційної 
політики та енергозбереження міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3072-38/2018 додається 

45.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішень міської ради від 16.03.2017 
р. №1350-19/2017, від 12.10.2017 р. № 1903-25/2017» 
ДОПОВІДАЧ: О. Романюк, секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3073-38/2018 додається 

46.СЛУХАЛИ: «Про початок реорганізації Іванівецької сільської ради, 
Саджавської сільської ради, Товмачицької сільської ради, Шепарівцівської 
сільської ради шляхом приєднання до Коломийської міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: Т. Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3074-38/2018 додається 

47.СЛУХАЛИ: «Про скасування рішення міської ради від 06.09.2018р. № 
2896-36/2018 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності  по  вул. 
Богуна, 42/1» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник УКГ міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3075-38/2018 додається 

48.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на прийняття на баланс матеріальних 
цінностей» 
ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук головний лікар КНП КМР КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3076-38/2018 додається 

49. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.11.2016р. №986-14/2016 «Про затвердження Програми розвитку освіти міста 
Коломиї на 2017-2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3077-38/2018 додається 

50.СЛУХАЛИ: «Про уточнення бюджету Шепарівцівської сільської ради 
на 2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3078-38/2018 додається 

51.СЛУХАЛИ: «Про уточнення бюджету Товмачицької сільської ради на 
2018 рік» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3079-38/2018 додається 



52.СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3080-38/2018 додається 

53.СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3081-38/2018 додається 

54.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок 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  №3082-38/2018 додається 

55.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3083-38/2018 додається 

56.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільових призначень земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3084-38/2018 додається 

57.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 318» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: І.Гуменюк заявив про конфлікт інтересів та про те, що участі у 
голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3085-38/2018 додається 

58.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка,              
20-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, Л.Жупанський 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3086-38/2018 додається 

59.СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана 
Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Л.Жупанський, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання - 28  
ВИРІШИЛИ: знято на доопрацюваня 



60.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3087-38/2018 додається 

61.СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 
вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3088-38/2018 додається 

62.СЛУХАЛИ: «Про розірвання договору оренди землі на вулиці 
Патріарха Йосипа Сліпого, 30» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3089-38/2018 додається 

63.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Богуна, 12-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

64.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3090-38/2018 додається 

65.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: М.Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3091-38/2018 додається 

66.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 
43» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

67.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 181-
е» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3092-38/2018 додається 

68.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Королівська, 35» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3093-38/2018 додається 

69.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи                    
Лебедя, 61-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3094-38/2018 додається 

70.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3095-38/2018 додається 

71.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3096-38/2018 додається 
 

72.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Боднарук Г. В.» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3097-38/2018 додається 
 

73.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3098-38/2018 додається 
 

74.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 29.03.2018 р. № 2524-31/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3099-38/2018 додається 
 

75.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 10.09.2018 р. № 2976-36/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3100-38/2018 додається 
 

76.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 10.09.2018 р. № 2959-36/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3101-38/2018 додається 
 

77.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на проспекті Михайла 
Грушевського, 43/2» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3102-38/2018 додається 
 

78. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Адама 
Міцкевича, 21» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3103-38/2018 додається 
 

79.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Замкова, 44» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3104-38/2018 додається 
 

80. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Об’їзна» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3105-38/2018 додається 
 

81.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 19» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3106-38/2018 додається 
 

82. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Полковника Семена 
Палія, 9» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3107-38/2018 додається 
 

83.СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3108-38/2018 додається 
 



84.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці 
Симона Петлюри, 133/2 для ведення особистого селянського господарства» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3109-38/2018 додається 
 

85.СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної  
ділянки несільськогосподарського призначення та підготовку лоту для продажу 
на земельних торгах» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3110-38/2018 додається 
 

86.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Тараса Шевченка» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3111-38/2018 додається 
 

87.СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Театральна» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ВИСТУПИЛИ: Л.Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

88.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Михайла Старицького, 31» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3112-38/2018 додається 
 

89.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Михайла 
Драгоманова, 4-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3113-38/2018 додається 
 

90.СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Андрія                        
Чайковського, 7» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3114-38/2018 додається 
 

91. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 2 
жовтня 2018 року №02-10/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3115-38/2018 додається 



 
92.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Відродження, 16-б» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3116-38/2018 додається 
 

93.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту земле-
устрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3117-38/2018 додається 
 

94.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці 
Володимира Івасюка, 37-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3118-38/2018 додається 
 

95.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Миколи Лисенка, 7» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3119-38/2018 додається 
 

96.СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Фабрична» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3120-38/2018 додається 
 

97.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за п.1 - 25  
ГОЛОСУВАЛИ: за п. 2- 22 
ГОЛОСУВАЛИ: за п. 3 - 19   
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення в цілому − 21   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3121-38/2018 додається 
 

98.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



99.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича, 
біля будинку № 5-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

100.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Театральна, 56» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3122-38/2018 додається 
 

101.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3123-38/2018 додається 
 

102.СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3124-38/2018 додається 
 

103.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради від 10.09.2018 р. № 2965-36/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3125-38/2018 додається 
 

104.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3126-38/2018 додається 
 

105.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3127-38/2018 додається 
 

106.СЛУХАЛИ: «Про анулювання результату земельного аукціону з 
продажу земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3128-38/2018 додається 
 

107.СЛУХАЛИ: «Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3129-38/2018 зі змінами додається 
 

108.СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Пушкіна» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3130-38/2018 додається 
 

109.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Осипа Маковея 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3131-38/2018 додається 
 

110.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 
29.03.2018р. № 2524-31/2018 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3132-38/2018 додається 
 

111.СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, б/н  
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3133-38/2018 додається 
 

112.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Антона Чехова, 9  
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3134-38/2018 додається 
 

113.СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3135-38/2018 додається 
 

114.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира  
Чепіля, 9 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3136-38/2018 додається 



 
115.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3137-38/2018 додається 
 

116.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці  Олександра Русина, 2-а 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3138-38/2018 додається 
 

117.СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3139-38/2018 додається 
 

118.СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3140-38/2018 додається 
 

119.СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці  Івана Франка, 150 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3141-38/2018 додається 
 

120. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3142-38/2018 додається 
 

121.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Олександра Пушкіна 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3143-38/2018 додається 
 

122.СЛУХАЛИ: «Д.2 Про землекористування на вулиці Івана                    
Котляревського, 8-б 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3144-38/2018 додається 
 



123.СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3145-38/2018 додається 
 

124.СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Тараса                     
Шевченка, 11-а 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3146-38/2018 додається 
 

125.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради від 10.09.2018 р. № 2998-36/2018 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3147-38/2018 додається 
 

126.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Л.Бордуна» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3148-38/2018 додається 
 

127.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Л.Бордуна» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3149-38/2018 додається 
 

128.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Є.Заграновського» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

129.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Т.Боднарука» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3150-38/2018 додається 
 

130.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Р.Крутка» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3151-38/2018 додається 
 

131.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Р.Крутка» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3152-38/2018 додається 



 
132.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Р.Крутка» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3153-38/2018 додається 
 

133.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит М.Прусака» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3154-38/2018 додається 
 

134.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит С.Лосюка 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3155-38/2018 додається 
 

135.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит В.Василевського» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3156-38/2018 додається 
 

136.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Л.Белявської» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3157-38/2018 додається 
  

137.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Л.Белявської» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3158-38/2018 додається 
 

138.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит В.Козоріза» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3159-38/2018 додається 
 

139.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит П.Васкула 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3160-38/2018 додається 
 

140.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Г.Романюка» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3161-38/2018 додається 
 

141.СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит Г.Романюка» 
ДОПОВІДАЧ: І. Слюзар, міський голова 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №3162-38/2018 додається 
 

142. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз, Л.Бордун, В.Андрейченко, В.Козоріз 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 38 сесії сьомого демократичного скликання 
розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: 38 сесію міської ради вважати закритою 
 

 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст       
організаційного відділу                                                                        Я.Липка
    

 
 


