
ПРОТОКОЛ 

Четвертої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

21 січня 2016 року                                                                                м. Коломия 

 

Присутні: 32 депутати міської ради 

 

Відсутні: Крутко Р.І., Лосюк С.П. 

 

 Четверту сесію міської ради відкрив секретар міської ради Л.Жупанський 

 

 За відкриття 4-ї сесії  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                           проти – немає 

                  утримались – немає  

 

 Четверта сесія міської ради вважається відкритою. 

 

 Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський 

 Перед початком роботи сесії запросив заступника міського голови 

Богдана Федорука вручити орден «Богдана Хмельницького 3 ступеня» 

коломиянину, учаснику бойових дій в зоні АТО Василю Кузьмину. (Процедура 

привітання та вручення нагороди 

 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський 

 Порядок денний та матеріали депутатам роздано. За прийняття порядку 

денного за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський  

 У кого будуть доповнення чи зміни до порядку денного ? 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

 Заграновський Є.Т., депутат міської ради 

 Запропонував внести до порядку денного питання «Про звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Петра Порошенка та голови 

Верховної Ради України Володимира Гройсмана» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 



 

 Федчук С.В., депутат міської ради 

 Запропонував внести до порядку денного питання «Про звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-

міністра України Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради України 

Володимира Гройсмана» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 

 

 Ільчишин І.Ф., депутат міської ради 

 Запропонував зняти з порядку денного питання «Про надання земельної 

ділянки по вулиці Моцарта, 47 у власність для індивідуального садівництва» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: не прийнято 

 

Головуючий: секретар міської ради Л. Жупанський 

 Запропонував внести до порядку денного три питання: 

 1) Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 

 

     2) Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                       проти – немає 

                       утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 

 

  3) Про зміну землекористування по вулиці Ольги Кобилянської, 8 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 

                       проти – немає 

                       утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 

 

 Козоріз В.Г., депутат міської ради 

 Запропонував зняти з порядку денного для доопрацювання питання «Про 

внесення змін до Положення про відділ архітектури та містобудування міської 

ради, затверджене рішенням міської ради від 19.02.2015 р. № 2056-50/2015» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20  

                            проти – немає 



                           утримались – 6  

ВИРІШИЛИ: Зняти питання з порядку денного на доопрацювання 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський 

 Запропонував включити у порядок денний два питання «Про звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Петра Порошенка та голови 

Верховної Ради України Володимира Гройсмана», «Про звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-

міністра України Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради України 

Володимира Гройсмана» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного 

 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський 

Хто за прийняття порядку денного в цілому зі змінами і доповненнями? 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 10.12.2015 р.                     

№ 18-3/2015 “Про надання пільг у 2016 році” 

2. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2015 рік 

3. Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

4. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської 

ради від 05.01.2015р. №2012-49/2015 

5. Про внесення змін до Положення про спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності, затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 

27.01.2015р. №2017-49/2015  

6. Про внесення змін до Положення про плату за землю, затвердженого 

рішенням Коломийської міської ради від 25.06.2015р. №2173-53/2015 

7. Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 

27.01.2015р. №2019-49/2015 

8. Про внесення змін до Положення про транспортний податок, затвердженого 

рішенням Коломийської міської ради від 27.01.2015р. №2021-49/2015 

9. Про затвердження Положення про лічильну комісію та внесення змін у 

Регламент міської ради 

10. Про затвердження міської цільової програми «Культура Коломиї на 2016-

2020 роки» 

11. Про затвердження цільової Програми забезпечення підготовки та 

проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та 

на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки 



12. Про затвердження Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і 

цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності м. 

Коломиї  на 2016 рік 

13. Про затвердження комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту  м. Коломиї  на  2016-2020 роки 

14. Про затвердження програми технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного  захисту в м. Коломиї  на 2016 рік 

15. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів 

16. Про звільнення та призначення директора Коломийського бюро подорожей 

та екскурсій 

17. Про затвердження порядку та грошової норми витрат на забезпечення 

харчуванням  учасників спортивних заходів 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.09.2015 р. №2283-57/2015 

«Про зняття та прийняття на балансовий облік нежитлових приміщень по пл. 

Відродження, 14» 

19. Про розірвання договору оренди №33 від 12.10.2012 на нежитлове 

приміщення по вул. Мазепи, 1 

20. Про продовження договору оренди №20 від 30.05.2013  на нежитлове 

приміщення  по вул. Театральна, 17 

21. Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитках по вул. Ст. 

Бандери, 15, Карпатська, 40г, Сотні Кривоноса, 55 

22. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Житлоінфоцентр»  

23. Про внесення змін до Статуту КП «Коломийська міська ритуальна служба» 

24. Про внесення змін до Статуту роздрібної торгово-закупівельної бази 

громадського харчування 

25. Про створення конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності 

26. Про створення конкурсної комісії щодо визначення уповноважених осіб на 

право організації проведення біржових торгів та аукціонів з продажу 

комунального майна 

27. Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Петра 

Порошенка та Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана 

28. Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Петра 

Порошенка, Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та голови Верховної 

Ради України Володимира Гройсмана 

29. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Карпатська, 153 

31. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

32. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

33. Про припинення права користування та передачу земельної ділянки у 

власність  

34. Про зміну землекористування по вулиці Івана Богуна, 1 

35. Про зміну землекористування по вулиці Королівська, 25  



36. Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича, 47 

37. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  по вулиці Адама Міцкевича 

39. Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 136 

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Федора Достоєвського, 16 

41. Про розгляд звернення Савчука М. Г. 

42. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

43. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

44. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вулиць Федора Достоєвського — 

Миколи Лебедя 

45. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вулиць Федора Достоєвського — 

Миколи Лебедя 

46. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вулиці Дмитра Вітовського 

47. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вулиці Вітовського 

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Валова, 23/1 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Володимира Винниченка, 1 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Вячеслава Чорновола 

51. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

52. Про надання земельної ділянки по вулиці Моцарта, 47 у власність для 

індивідуального садівництва 

53. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд   

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці Северина 

Наливайка, 22. 

55. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  

56. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

57. Про зміну землекористування по вулиці Ольги Кобилянської, 8 

 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський 

 Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 

хвилин для оголошення депутатських запитів, звернень та запитань. Хто бажає 

виступити? 

ВИСТУПИЛИ: 



 Костюк І.В. щодо оприлюднення інформації про придбання товарів, робіт 

і послуг за бюджетні кошти. 

 

 Василевський В.Д. щодо освітлення та ремонту дорожнього покриття 

вулиць Паторжинського, Дятьковецької та Дністровської. 

 Григорук В.Р. щодо капітального ремонту ливневої та фекальної 

каналізації будинків № 272 та № 274 по вул.І.Мазепи. 

 Будзінський В.Б. щодо звітування розпорядників бюджетних коштів за 

2015 рік. 

 Мельничук В.Б. щодо облаштування дитячого майданчика по вул. 

Достоєвського. 

 Мельничук В.Б. щодо встановлення автобусних зупинок  на перехрестях 

вул.Достоєвського-І.Франка; Пушкіна-І.Франка; Українська-І.Франка 

 Белявська Л.Г. щодо посипання піском тротуарів по вул. І.Франка та вул. 

М.Коцюбинського   

 Белявська Л.Г. щодо встановлення сміттєвих баків біля автомийки по пр. 

М.Грушевського 

 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський 

 Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

10.12.2015 р. № 18-3/2015 “Про надання пільг у 2016 році” 

ДОПОВІДАЧ: Г. Гурак, начальник УПСЗН 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №144-4/2016 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду міського 

бюджету за 2015 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №145-4/2016 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2016 рік 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління 

ВИСТУПИЛИ: В. Козоріз, М. Прусак, депутати міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №146-4/2016 додається 

 



4. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

Коломийської міської ради від 05.01.2015р. №2012-49/2015 
ДОПОВІДАЧ: М. Бундзяк, перший заступник  начальника  Коломийської ОДПІ 

ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк, Л. Белявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №147-4/2016 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, затвердженого рішенням Коломийської 

міської ради від 27.01.2015р. №2017-49/2015  

ДОПОВІДАЧ: М. Бундзяк, перший заступник начальника Коломийської ОДПІ  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №148-4/2016 додається 

 

6. Слухали: Про внесення змін до Положення про плату за землю, 

затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 25.06.2015р. 

№2173-53/2015 

ДОПОВІДАЧ: М. Бундзяк, перший заступник начальника Коломийської ОДПІ 

ВИСТУПИЛИ: П.Кривюк, В.Козоріз, депутати міської ради. 

                  Запропонували залишити ставку 1 відсоток  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №149-4/2016 зі змінами додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням 

Коломийської міської ради від 27.01.2015р. №2019-49/2015 

ДОПОВІДАЧ: М. Бундзяк, перший заступник начальника Коломийської ОДПІ 

ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська, П.Кривюк, В.Будзінський, депутати міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про транспортний податок, 

затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 27.01.2015р. 

№2021-49/2015 

ДОПОВІДАЧ: М. Бундзяк, перший заступник начальника Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                            проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №150-4/2016 додається 



 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про лічильну комісію та 

внесення змін у Регламент міської ради 

ДОПОВІДАЧ: О. Полюк, начальник організаційного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №151-4/2016 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми «Культура 

Коломиї на 2016-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №152-4/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової Програми забезпечення 

підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову 

військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу  з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №153-4/2016 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Цільової програми фінансування 

мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з 

територіальної обороноздатності м. Коломиї  на 2016 рік 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу  з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №154-4/2016 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №155-4/2016 додається 

 



14. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного  захисту в м. Коломиї на 2016 рік 

 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами 

ВИСТУПИЛИ: І. Ільчишин, І. Гуменюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №156-4/2016 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: С. Коцюр, перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: В. Козоріз, В. Михайлюк, П. Кривюк, І. Ільчишин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №157-4/2016 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про звільнення та призначення директора Коломийського 

бюро подорожей та екскурсій 
ДОПОВІДАЧ: С. Коцюр, перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: М. Прусак, П. Кривюк, І. Ільчишин, В. Козоріз 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №158-4/2016 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку та грошової норми витрат на 

забезпечення харчуванням  учасників спортивних заходів 
ДОПОВІДАЧ: В. Колесник, начальник відділу у справах молоді та спорту  

ВИСТУПИЛИ: Є. Заграновський, І. Ільчишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №159-4/2016 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 17.09.2015 р. 

№2283-57/2015 «Про зняття та прийняття на балансовий облік нежитлових 

приміщень по пл. Відродження, 14» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №160-4/2016 додається 



 

19. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди №33 від 12.10.2012 на 

нежитлове приміщення по вул. Мазепи, 1 

 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №161-4/2016 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди №20 від 30.05.2013  на 

нежитлове приміщення  по вул. Театральна, 17 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ВИСТУПИЛИ: М. Прусак, депутат міської ради, В. Чиборак, начальник 

міськрайонного управління юстиції 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №162-4/2016 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитках 

по вул. Ст. Бандери, 15, Карпатська, 40г, Сотні Кривоноса, 55 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №163-4/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Житлоінфоцентр»  

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ВИСТУПИЛИ: В. Козоріз, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №164-4/2016 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту КП «Коломийська міська 

ритуальна служба» 
ДОПОВІДАЧ: Р. Джаман, директор комунального підприємства «Коломийська 

міська ритуальна служба»  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №165-4/2016 додається 

 



24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту роздрібної торгово-

закупівельної бази громадського харчування 
ДОПОВІДАЧ: З. Савінська, директор роздрібної торгово-закупівельної бази 

ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                        проти – немає 

                        утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №166-4/2016 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про створення конкурсної комісії з відбору суб'єктів 

оціночної діяльності 
ДОПОВІДАЧ: В. Волошенюк, в.о начальника відділу управління комунальним 

майном міської ради 

ВИСТУПИЛИ: І. Ільчишин, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №167-4/2016 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про створення конкурсної комісії щодо визначення 

уповноважених осіб на право організації проведення біржових торгів та 

аукціонів з продажу комунального майна 

ДОПОВІДАЧ: В. Волошенюк, в.о начальника відділу управління комунальним 

майном міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №168-4/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Петра Порошенка та Голови Верховної Ради України Володимира 

Гройсмана 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №169-4/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та 

голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №170-4/2016 додається 

 

Головуючий: секретар міської ради Л.Жупанський 

 Переходимо до розгляду земельних питань 



 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №171-4/2016 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Карпатська, 153 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №172-4/2016 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №173-4/2016 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №174-4/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування та передачу земельної 

ділянки у власність  

ВИСТУПИЛИ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

                 Запропонував зняти питання на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                          проти – немає 

                          утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: зняти питання на доопрацювання 

 

34. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Івана Богуна, 1 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №175-4/2016 додається 

 

 



35. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Королівська, 25  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 176-4/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича, 47 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №177-4/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №178-4/2016 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  по вулиці Адама Міцкевича 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №179-4/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 136 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №180-4/2016 зі змінами додається 

 

40.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Федора Достоєвського, 16 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №181-4/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Савчука М. Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №182-4/2016 додається 

 



42. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №183-4/2016 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  
ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №184-4/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вулиць Федора Достоєвського 

— Миколи Лебедя 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №185-4/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вулиць Федора Достоєвського 

— Миколи Лебедя 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0 (нуль) 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Дмитра Вітовського 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №186-4/2016 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Вітовського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Валова, 23/1 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 187-4/2016 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Володимира Винниченка, 1 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №188-4/2016 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Вячеслава Чорновола 

ВИСТУПИЛИ: Т. Базюк, І. Гуменюк, Г. Романюк, М. Михайлюк, П. Васкул, 

депутати міської ради, О. Дячук, заступник міського голови, В. Сарафин, 

директор ОК Чорновола.  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №189-4/2016 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №190-4/2016 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки по вулиці Моцарта, 47 у 

власність для індивідуального садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Г. Негрич 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

53. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд   

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №191-4/2016 додається 

 



54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по 

вулиці Северина Наливайка, 22 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №192-4/2016 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №193-4/2016 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                           проти – немає 

                           утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №194-4/2016 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Ольги 

Коблиянської, 8 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №195-4/2016 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит І. Костюка 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №196-4/2016 додається 

 

59. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Василевського 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №197-4/2016 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Григорука 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №198-4/2016 додається 

 

 



61. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Будзінського  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №199-4/2016 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Мельничука 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 200-4/2016 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит В. Мельничука 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 201-4/2016 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Л. Белявської 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 202-4/2016 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Л. Белявської 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 203-4/2016 додається 

 

Головуючий: секретар міської ради Л. Жупанський 

 Питання порядку денного 4 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто. За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

                            проти – немає 

                            утримались – немає 

 

 

 

Секретар міської ради              Л. Жупанський 
 

 

 

Протокол вела 

Начальник організаційного відділу                      О. Полюк 


