
Протокол 
Шістдесят третьої сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

25.06.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 25 депутатів міської ради 
Відсутні: Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Галина Луцак, Володимир 
Мельничук, Олександр Поясик, В’ячеслав Приймак, Мирослав Прусак, Руслан 
Слободян, Костянтин Станко 
 
Шістдесят третю сесію міської ради відкрив міський голова Ігор Слюзар 
 
За відкриття 63-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: відкрити 63 сесію міської ради 
Засідання 63 сесії міської ради вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
 
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20                           
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання загальне 
питання №14 «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. Коломиї»» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 4 додаткові загальні питання:  
1. Про припинення безстрокових трудових договорів та укладання 

строкових трудових договорів з керівниками закладів загальної середньої 
освіти; 



2. Про надання дозволу на проведення капітального ремонту нежитлового 
приміщення по вул. Міцкевича, 2; 

3. Про надання дозволу на проведення поточного ремонту нежитлового 
приміщення по вул. Українська, 68 в с. Саджавка; 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2019 р. № 3734-
45/2019 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи служби  
превентивної  поліції,  покращення  її   матеріально-технічного забезпечення та 
підняття іміджу служби в м. Коломиї   на  2016-2020  роки’’, затвердженої 
рішенням міської ради 24.12.2015 р. № 74-3/2015. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 10 додаткових земельних питань: 

 1. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок; 
 2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки; 
 3. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель на вулиці Степана Бандери; 
 4. Про затвердження проекту землеустрою; 
 5. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 
 6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича; 
 7. Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 4; 
 8. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 
місцевості); 
 9. Про зміну цільового призначення земельної ділянки; 
 10. Про продаж права оренди землі на земельних торгах. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21               

  ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
Порядок денний 

1.  Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік (0953000000 код бюджету) 

2.  Про Бюджетний регламент Коломийської міської ради 

3.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік 

4.  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на 2021 рік 



5.  Про затвердження Положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

6.  Про затвердження Положення про порядок використання електронної системи 
закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що 
встановлена в частині 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» 

7.  Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) 

8.  Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 
органів 

9.  Про утворення старостинських округів на території Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3190-39/2018 «Про 
затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки» 

11.  Про зміну типу та найменування, затвердження статутів окремих закладів освіти 
Коломийської об’єднаної територіальної громади 

12.  Про припинення Товмачицької вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ 
ступенів Коломийської міської ради в результаті її реорганізації шляхом приєднання до 
Товмачицького ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

13.  Про реорганізацію бібліотечної системи 

14.  Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 «Про 
затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних  типів тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї» (на 
доопрацювання) 

15.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території з внесенням змін в генеральний план в межах вул. Зелена, села Саджавка 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

16.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території в межах вул. 
Йосипа Гірняка – Героїв УПА міста Коломиї Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

17.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 
території по вул. Прутська, 44 села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

18.  Про продовження договору оренди від 01.07.2017 р. № 440 на нежитлове приміщення по 
вул. Мазепи, 1 в місті Коломиї 

19.  Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитку вул. Карпатська, 40г 

20.  Про Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської міської 
об'єднаної територіальної громади 

21.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

22.  Про затвердження нормативів питного водопостачання та водовідведення для населення 
м. Коломиї 

23.  Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства 
«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-
Франківської області» на 2020 рік 

24.  Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Коломийський 
фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 
на списання основних засобів 

25.  Д.1. Про припинення безстрокових трудових договорів та укладання строкових 
трудових договорів з керівниками закладів загальної середньої освіти 

26.  Д.2. Про надання дозволу на проведення капітального ремонту нежитлового 
приміщення по вул. Міцкевича, 2 

27.  Д.3. Про надання дозволу на проведення поточного ремонту нежитлового приміщення 
по вул. Українська, 68 в с. Саджавка 

28.  Д.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2019 р. № 3734-45/2019 ’’Про 



затвердження програми удосконалення роботи служби  превентивної поліції, 
покращення  її   матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. 
Коломиї на 2016-2020 роки’’, затвердженої рішенням міської ради 24.12.2015 р. № 74-
3/2015 

29.  Про розгляд звернення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

30.  Про зміну землекористувань 

31.  Про зміну землекористування (не прийнято) 

32.  Про землекористування на вулиці Торговиця, 35 А 

33.  Про надання в оренду земельних ділянок 

34.  Про поділ земельної ділянки 

35.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Сотні Кривоноса – 
Володимира  Самійленка 

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

37.  Про надання земельних ділянок у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

38.  Про надання земельних ділянок для індивідуального садівництва 

39.  Про  надання земельних ділянок для будівництва індивідуального гаража 

40.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

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

42.  Про надання земельної  ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Саджавка 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

44.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

45.  Про визнання пункту 1.1. рішення Коломийської міської ради від 29.02.2020 р. № 4472-
59/2020 таким, що втратив чинність 

46.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

47.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

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

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд 

51.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Саджавка 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд 

53.  Про надання земельних ділянок у власність на вулиці Івана Франка 

54.  Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. 
Вишиванюк О. Я. 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки в селі Саджавка 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в селі Шепарівці (не прийнято) 

57.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) (не прийнято) 

58.  Про землекористування на вулиці Андрія Сахарова, 3 (не прийнято) 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

60.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

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

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок(не прийнято) 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

64.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (не прийнято) 

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

66.  Про поділ земельних ділянок 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

68.  Д.1. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

69.  Д.2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

70.  Д.3. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель на вулиці Степана Бандери 

71.  Д.4. Про затвердження проекту землеустрою 

72.  Д.5. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

73.  Д.6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 

74.  Д.7. Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 4 

75.  Д.8. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

76.  Д.9. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

77.  Д.10. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

78.  Про прийняття рішень по депутатських запитах 

Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 

хвилин для оголошення депутатських звернень та запитів. Запропонував подати 
депутатські запити у письмовому варіанті, не оголошуючи їх. 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 
ВИСТУПИЛИ: 
 - Леся Белявська щодо ремонту дорожнього полотна по вул. Костащука, 
7; 



 - Леся Белявська щодо системи зливу дренажних окопів по вул. 
Семиренка, Кічури; 
 - Леся Белявська щодо звернення жителів вул. Полуботка про перевірку 
норм дотримання нічної тиші кондиціонерів у приміщенні колишнього 
металозаводу;  
 - Любомир  Бордун щодо ремонту дорожнього покриття по вул. 
Гетьманській; 
  - Любомир Бордун щодо встановлення обмежувальних та 
попереджувальних знаків руху на перехресті вул. Мазепи та Миколайчука; 
 - Тарас Боднарук щодо проведення дощової каналізації по вул. 
Стефаника; 
 - Василь Козоріз щодо звернення жителів вул. Шкільної та Трильовського 
про водовідведення та дорогу; 
 - Василь Козоріз щодо зобов’язання ПАТ «Укртелеком» укріпити 
телефонні стовпи по вул. Довбуша, 159 та ін. ; 
 - Василь Козоріз щодо водостічних канав по вул. Байди Вишневецького, 
11, Трильовського, 13, 15 та по вул. Довбуша, 203; 
 - Василь Козоріз щодо лікування людей з різною формою туберкульозу; 
 - Ігор Костюк щодо капітального ремонту дороги по вул. Староміська; 
 - Роман Крутко щодо перейменування міського озера, що по вул. Чехова; 
 - Роман Крутко щодо очищення русла річки  та укріплення берегів в с. 
Товмачик; 
 - Роман Крутко щодо вивчення питання про зниження рівня води в 
міському озері та провести чистку русла річки Радилівка; 
 - Сергій Лосюк щодо припинення неправомірних дій забудовника, який 
будує котеджі по вул. Чепіля; 
  - Андрій Турянський  щодо ямкового ремонту дорожнього полотна по 
вул. Франка від №42 до №192; 
 - Андрій Турянський  щодо підсипання ґрунтових доріг по вул. 
Петрушевича, Розумовського, Керамічна, Вернадського; 
  - Андрій Турянський  щодо вжиття заходів по укріпленню дамби в районі 
Шевченківського озера. 
 

У зв’язку з карантином кількість присутніх осіб в залі засідань обмежена, 
тому всі загальні та земельні питання доповідав міський голова Ігор Слюзар 

 
Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік (0953000000 код бюджету) 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4727-63/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про Бюджетний регламент Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4728-63/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 
податку на 2021 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4729-63/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4730-63/2020 додається 

 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4731-63/2020 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок використання 
електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є 
меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України «Про 
публічні закупівлі» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4732-63/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про уповноважену особу 
(осіб) 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4733-63/2020 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4734-63/2020 додається 
 



9. СЛУХАЛИ: Про утворення старостинських округів на території 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4735-63/2020 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 
року № 3190-39/2018 «Про затвердження Програми «Посилення соціального 
захисту населення на 2019-2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4736-63/2020 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про зміну типу та найменування, затвердження статутів 
окремих закладів освіти Коломийської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4737-63/2020 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про припинення Товмачицької вечірньої (змінної) 
загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Коломийської міської ради в результаті 
її реорганізації шляхом приєднання до Товмачицького ліцею Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за -    25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4738-63/2020 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію бібліотечної системи 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4739-63/2020 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території з внесенням змін в генеральний план в 
межах вул. Зелена, села Саджавка Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4740-63/2020 додається 
 



15. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 
план території в межах вул. Йосипа Гірняка – Героїв УПА міста Коломиї 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4741-63/2020 додається 
 
 16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 
документації «Детальний план території по вул. Прутська, 44 села Воскресинці 
Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4742-63/2020 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди від 01.07.2017 р. № 440 
на нежитлове приміщення по вул. Мазепи, 1 в місті Коломиї  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4743-63/2020 зі змінами додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитку 
вул. Карпатська, 40г 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -23     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4744-63/2020 додається 

 
19. СЛУХАЛИ: Про Перелік майна, яке належить до комунальної 

власності Коломийської міської об'єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4745-63/2020 зі змінами додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ:  Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4746-63/2020 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження нормативів питного водопостачання та 
водовідведення для населення м. Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4747-63/2020 додається 



 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2020 рік 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4748-63/2020 додається 

 
23. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області» на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4749-63/2020 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про припинення безстрокових трудових договорів та 
укладання строкових трудових договорів з керівниками закладів загальної 
середньої освіти  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4750-63/2020 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення капітального 
ремонту нежитлового приміщення по вул. Міцкевича, 2 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4751-63/2020 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення поточного ремонту 
нежитлового приміщення по вул. Українська, 68 в с. Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4752-63/2020 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2019 
р. № 3734-45/2019 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи служби  
превентивної  поліції,  покращення  її   матеріально-технічного забезпечення та 
підняття іміджу служби в м. Коломиї   на  2016-2020  роки’’, затвердженої 
рішенням міської ради 24.12.2015 р. № 74-3/2015 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4753-63/2020 додається 



ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський  
 

Розгляд земельних питань 
 
28. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4754-63/2020 додається 

 
29. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар, міський голова повідомив про конфлікт інтересів і 
що участі в голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4755-63/2020 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
31. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Торговиця, 35 А 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4756-63/2020 додається 

 
32. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Тамара Базюк, депутат міської ради повідомила про конфлікт 
інтересів і що участі в голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4757-63/2020 додається 

 
33. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4758-63/2020 додається 

 
34. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Сотні Кривоноса – Володимира  Самійленка 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4759-63/2020 додається 

 
35. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4760-63/2020 додається 

 
36. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у спільну сумісну 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4761-63/2020 додається 

 
37. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4762-63/2020 додається 

 
38. СЛУХАЛИ: Про  надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуального гаража 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4763-63/2020 додається 

 
39. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4764-63/2020 додається 

 
40. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -25     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4765-63/2020 додається 
 



41. СЛУХАЛИ: Про надання земельної  ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4766-63/2020 додається 

 
42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4767-63/2020 додається 

 
43. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4768-63/2020 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: Про визнання пункту 1.1. рішення Коломийської міської 
ради від 29.02.2020 р. № 4472-59/2020 таким, що втратив чинність 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4769-63/2020 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4770-63/2020 додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4771-63/2020 додається 



48. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4772-63/2020 додається 

 
49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4773-63/2020 додається 

 
50. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4774-63/2020 додається 

 
51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4775-63/2020 додається 

 
52. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність на вулиці 

Івана Франка 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4776-63/2020 додається 

 
53. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Вишиванюк О. Я. 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4777-63/2020 додається 

 
54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 



ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4778-63/2020 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Шепарівці 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 0    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
57. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Андрія Сахарова, 3 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 0    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4779-63/2020 додається 

 
60. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4780-63/2020 додається 
 



61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11    
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4781-63/2020 додається 

 
63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13     
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Леся Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук запропонував голосувати за проект рішення без п. 2 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4782-63/2020 зі змінами додається 
 

65. СЛУХАЛИ: Про поділ земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4783-63/2020 додається 
 

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4784-63/2020 додається 
 
 67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 



ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4785-63/2020 додається 
 
 68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4786-63/2020 додається 
 
 69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель на вулиці Степана Бандери 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4787-63/2020  додається 
 
 70. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4788-63/2020 додається 
 
 71. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Ільчишин, депутат міської ради повідомив про конфлікт 
інтересів і що участі в голосуванні не братиме 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4789-63/2020 додається 
 
 72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18   
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4790-63/2020  додається 
 
 73. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Романа Шухевича, 4 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4791-63/2020 зі змінами додається 
 
 74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості)  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 19     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4792-63/2020  додається 
 
 75. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4793-63/2020 додається 
 
 76. СЛУХАЛИ:  Про продаж права оренди землі на земельних торгах 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22    
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4794-63/2020 додається 
 

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На 63 сесії депутатами внесено 18 запитів. Відповідно до пункту 12 статті 

2.6 Регламенту міської ради рішення міської ради з питань депутатських 
запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним 
(одноразовим) голосуванням. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4795-63/2020 - №4812-63/2020 додаються 
 
 Різне.  
ВИСТУПИЛИ:  
Василь Козоріз, Леся Белявська 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 63 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: 63 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

 
 
Протокол вела: 
Спеціаліст 1 категорії 
організаційного відділу                                                                                          Христина Богак 


