
Протокол 

Восьмої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

18 травня  2016  року                                                                               м. Коломия 

 

Присутні: 26 депутатів міської ради 

 

Відсутні: Будзінський В.Б., Василевський В.Д., Ільчишин І.Ф., Михайлюк М.І., 

Петрів О.В, Поясик О.Г., Романюк Г.М. Яцяк О.М. 

  

Восьму сесію міської ради відкрив міський голова І.Слюзар 

 

За відкриття  8-ої  сесії  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

                            проти – немає 

                    утримались – немає  

Восьма сесія міської ради вважається відкритою. 

 

 Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

  

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано. Хто за прийняття 

порядку денного за основу? 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 На погоджувальній раді вирішено зняти з порядку денного питання 

за № 7 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015р. 

№2046-50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та 

архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території м. Коломия» та № 15 «Про внесення змін у рішення 

сесії міської ради  від 13.04.2016 № 342-6/2016» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: дані питання зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Пропоную внести до порядку денного такі питання: 

 



1. Про звернення Коломийської міської ради до голови Верховної Ради України 

Парубія А.В. та Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 

 
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                       проти – 0 

                       утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 

 
3. Про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 

державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу 

(футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою 

міського озера по вул.Чехова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

                       проти – 0 

                       утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 

 

4. Про затвердження Положення про відділ культури Коломийської міської 

ради в новій редакції 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 22 

                       проти – 0 

                       утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 

 

5. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

                       проти – 0 

                       утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 

 

6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Василя Стуса, 32 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

                       проти – 0 

                       утримались – 1 

 

7. Про надання земельної ділянки на вулиці Карпатська, 237 у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  



ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                       проти – 0 

                       утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 

  

8. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                       проти – 0 

                       утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 

 

9. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                       проти – 0 

                       утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний 
 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Хто за порядок денний в цілому ? 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26 

                       проти – 0 

                       утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.  Про звернення Коломийської міської ради до голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. та Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б.  

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

3.  Про внесення доповнення до рішення міської ради від 10.12.2015 

№16-3/2016 «Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік» 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 №81-

3/2015 “Про затвердження нового складу комітету з конкурсних 

торгів міської ради” 

5.  Про затвердження Програми удосконалення казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018 роки 

6.  Про затвердження програми локалізації та недопущення 

поширення борщівника Сосновського на території м. Коломиї на 

2016-2020 роки 

7.  Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури 

Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 в м. 

Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 

роки’’ 



8.  Про присвоєння назви вулиці 

 

9.  Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Коломиятеплосервіс» у новій редакції 

10.  Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Коломийська міська ритуальна служба» у новій редакції 

11.  Про затвердження статуту комунального закладу Коломийської міської 

ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» в новій редакції 

12.  Про затвердження структури та чисельності комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

13.  Про втрату чинності окремих рішень міської ради щодо надання 

дозволу на проведення некомерційного та комерційного конкурсу 

на укладання договорів оренди 

14.  Про передачу на баланс будівлі по пр. М.Грушевського, 64 

15.  Про дозвіл на проведення комерційного конкурсу на укладення 

договору оренди комунального майна 

16.  Про вилучення з оперативного управління нежитлового 

приміщення по пл. Шевченка, буд. 4, 5 

17.  Про продовження договору оренди №362 від 02.09.2013 р. на 

нежитлове приміщення по вул. Мазепи, 12 

18.  Про продовження договору оренди №465 від 30.05.2013 р. на 

нежитлове приміщення по вул. Леонтовича, 26а 

19.  Про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 

здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва 

спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного 

майданчика) та проведення благоустрою міського озера по 

вул.Чехова 

20.  Про затвердження Положення про відділ культури Коломийської 

міської ради в новій редакції 

21.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  

22.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  

23.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  



24.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд  

25.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

26.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Василя 

Симоненка, 2б-41 

27.  Про надання в оренду земельних ділянок 

28.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

29.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Леонтовича   

31.  Про визнання рішень Коломийської міської ради такими, що 

втратили чинність   

32.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

33.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо влаштування  спортивного та дитячого 

майданчика 

34.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

35.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці 

Карпатська, 78 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Моцарта 

37.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Петра 

Дорошенка, 11 

38.   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Львівській, 16 

39.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 



відведення земельних ділянок 

40.   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  

41.   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва на 

вулиці Степана Воробця, 17 

42.   Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

43.   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 22-а 

44.   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  по вулиці Миколи Лебедя, 85 

45.   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Олександра Олеся, 9 

46.   Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  

47.   Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд   

48.   Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва на вулиці Рибацька, 52 

49.  Про розгляд звернення ВАТ “Коломиясільмаш” 

50.   Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці 

Карпатська, 211 

51.  Про землекористування на вулиці Гетьманська 

52.  Про розгляд звернення Якубів С. Ю. 

53.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 

Богдана Хмельницького 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки на вулиці Василя Стуса, 32 

55.  Про надання земельної ділянки на вулиці Карпатська, 237 у 

власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд 

56.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

57.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

58.  Про депутатські запити  

 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

ВИСТУПИЛИ 

В.Мельничук щодо ремонту проїзної частини дороги по вул.Сахарова; 

П.Васкул щодо ремонту приміщень станції екстреної медичної допомоги; 

С.Проскурняк щодо впорядкування прибудинкової території по вул. 

Крип’якевича,36; 

       С.Проскурняк щодо виділення додаткових коштів на ремонтні роботи в 

ДНЗ №19; 

       С.Проскурняк щодо ремонту тротуарів по вул. Шкрумеляка; 

       С.Проскурняк щодо заміни вікон в ДНЗ № 7; 
       В.Григорук щодо реконструкції тротуару біля будинків №№ 268,274 по вул. 

Мазепи; 

       А.Турянський щодо очистки озера в парку ім.Т.Шевченка; 

      А.Турянський щодо проведення каналізаційної мережі по вул.Франка; 

      Є.Заграновський щодо неналежних умов для роботи в офісі міськрайонної 

станиці Братства ОУН-УПА; 

     Є.Заграновський щодо жебракування невідомої особи у формі воїна УПА; 

      Л.Белявська щодо проведення освітлення вулиць Рибацька, Полуботка, 

Рудика; 

     Л.Белявська щодо ремонту опорної стіни кладовища Монастирок; 

     С.Лосюк щодо освітлення вул.Курінного Скуби; 

     С.Лосюк щодо  підсипання щебенем вулиці Данилюка. 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. та Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. 

ДОПОВІДАЧ: С.Сенюк, начальник відділу економіки та муніципального 



розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 461-8/2016 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай. начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №462-8/2016 додається 

 

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

10.12.2015 №16-3/2016 «Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік» 

ДОПОВІДАЧ: С.Сенюк, начальник  відділу  економіки  та муніципального 

розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №463-8/2016 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 

№81-3/2015 “Про затвердження нового складу комітету з конкурсних 

торгів міської ради” 

ДОПОВІДАЧ: Н.Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №464-8/2016 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми удосконалення казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018 роки 

ДОПОВІДАЧ: Г. Вінтоняк, начальник Коломийського управління державної 

казначейської служби України в Івано-Франківській області  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №465-8/2016 додається 

 



6. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми локалізації та недопущення 

поширення борщівника Сосновського на території м. Коломиї на 2016-2020 

роки 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №466-8/2016 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури 

Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 в м. Коломиї, 

вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки’’ 

ДОПОВІДАЧ: Н.Іванова, головний спеціаліст відділу НС, мобілізаційної 

роботи та взаємодії  з правоохоронними органами 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №467-8/2016 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про присвоєння назви вулиці 

ДОПОВІДАЧ: Р.Симчич, в.о. начальника відділу архітектури та 

містобудування  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №468-8/2016 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Коломиятеплосервіс» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Ю.Зінько, директор  КП «Коломиятеплосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №469-8/2016 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Коломийська міська ритуальна служба» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Р.Джаман, директор КП «Коломийська міська ритуальна 

служба» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №470-8/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №471-8/2016 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності комунального 

закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №472-8/2016 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності окремих рішень міської ради щодо 

надання дозволу на проведення некомерційного та комерційного конкурсу 

на укладання договорів оренди 

ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук, головний лікар комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №473-8/2016 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс будівлі по пр. М.Грушевського, 64 

ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №474-8/2016 додається 

 



15. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на проведення комерційного конкурсу на 

укладення договору оренди комунального майна 

ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №475-8/2016 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про вилучення з оперативного управління нежитловим 

приміщенням по пл. Шевченка, буд. 4, 5 

ДОПОВІДАЧ: В. Волошенюк, заступник начальника – головний інженер 

ВУКМ  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №476-8/2016 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди №362 від 02.09.2013 р. на 

нежитлове приміщення по вул. Мазепи, 12 

ДОПОВІДАЧ:  В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №477-8/2016 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди №465 від 30.05.2013 р. на 

нежитлове приміщення по вул. Леонтовича, 26а 

ДОПОВІДАЧ:  В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №478-8/2016 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу з визначення приватного 

партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо 

будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного 

майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар , міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №479-8/2016 додається 

 



20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ культури 

Коломийської міської ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар , міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №480-8/2016 додається 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 Переходимо до розгляду земельних питань 

21. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №481-8/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №482-8/2016 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №483-8/2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №484-8/2016 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №485-8/2016 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Василя 

Симоненка, 2б-41 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №486-8/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №487-8/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №488-8/2016 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 



                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №489-8/2016 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Леонтовича   

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №490-8/2016 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про визнання рішень Коломийської міської ради такими, 

що втратили чинність   

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №491-8/2016 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №492-8/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо влаштування  спортивного та 

дитячого майданчика 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №493-8/2016 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Жупанський , секретар міської ради 



Пропоную проект рішення голосувати по пунктах 

Пункт 1 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 

                      проти – 2 

                      утримались – 8 

Не прийнято 

Пункт 2 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 

                      проти – 1 

                      утримались – 9 

Не прийнято 

І.Слюзар, міський голова 

Пропоную голосувати рішення в цілому без пунктів 1,2,3 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №494-8/2016 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 78 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №495-8/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Моцарта 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 

                      проти – 1 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №496-8/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Петра Дорошенка, 

11 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №497-8/2016 додається 

 



38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Львівській, 16 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №498-8/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №499-8/2016 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №500-8/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва на 

вулиці Степана Воробця, 17 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №501-8/2016 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №502-8/2016 додається 

 



43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 22-а 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 1 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №503-8/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  по вулиці Миколи Лебедя, 85 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №504-8/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олександра Олеся, 9 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №505-8/2016 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №506-8/2016 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд   

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

                      проти – 0 

                      утримались – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №507-8/2016 додається 

 



48. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва на вулиці Рибацька, 52 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №508-8/2016 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ВАТ “Коломиясільмаш” 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №509-8/2016 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 211 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №510-8/2016 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьманська 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

І.Слюзар, міський голова 

Хто за проект рішення ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

                      проти – 13 

                      утримались – 4 

Не прийнято 

І.Слюзар, міський голова 

Хто за пропозицію  включити дану земельну ділянку в перелік для продажу на 

аукціоні? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 1 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №511-8/2016 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Якубів С. Ю. 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №512-8/2016 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

вулиці Богдана Хмельницького 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №513-8/2016 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Стуса, 32 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

                      проти – 0 

                      утримались – 4 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №514-8/2016 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на вулиці Карпатська, 237 у 

власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №515-8/2016 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №516-8/2016 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №517-8/2016 додається 

 

СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар 

 На восьмій сесії депутатами внесено 16 запитів.  

 Відповідно до пункту 12 статті 2.6  рішення  міської ради з питань 

депутатських запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися 

пакетним (одноразовим) голосуванням. 

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

прийняття  рішень по депутатських запитах ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №518-8/2016 по №532-8/2016 додається 

 

 Головуючий:  І.Слюзар, міський голова 

 Питання порядку денного 8 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто. Хто за закриття сесії? 

 

Голосували: за - 25 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

 

 

Міський голова            І.Слюзар 
 

 

 

 

Протокол вів 

 

Головний спеціаліст       В.Оліградський 

організаційного відділу     

 

 
 
 


