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Протокол 

Двадцять третьої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

20 липня 2017 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 32 депутати міської ради 

Відсутні: І.Ільчишин, О.Петрів, А.Турянський 

Двадцять третю сесію міської ради відкрив міський голова І.Слюзар 

 

За відкриття 23-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: відкрити 23 сесію міської ради 

 

Двадцять третя сесія міської ради вважається відкритою. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

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

«Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015 року №5-1/2015»  

«Про затвердження Положення про відділ з питань контролю за додержанням 

законодавства про працю  та зайнятість  населення Коломийської міської ради  

«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» 

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у 

новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Г.Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

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

«Про землекористування по вулиці Богдана Хмельницького, 67» 
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«Про передачу земельної ділянки у власність  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»  

«Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Новоміська» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував зняти з порядку денного земельні питання: 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вул. Героїв УПА».  

«Про надання  дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва» 

«Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на вулиці Героїв УПА». 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з порядку денного 
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29                   

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015 року №5- 1/2015 

2. Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2017 року 

3. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік  

4. Про план роботи міської ради на друге півріччя 2017 року 

5. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

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

органів 

7. Про затвердження Положення про відділ перспективного розвитку та капітального 

будівництва міської ради 

8. Про затвердження Положення про конкурс на кращу екскурсію містом Коломиєю та на 

кращого гіда-екскурсовода 

9. Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення 

надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 17.09.2015 року №2278-57/2015 

10. Про внесення змін  до рішення міської ради від 24.12.2015 р. № 74-3/2015 ’’Про 

затвердження програми удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її 

матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 

роки’’ 

11. Про затвердження міської програми «Репродуктивне здоров’я населення міста Коломиї 

Івано-Франківської області» до 2020 року 

12. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в 
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схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального плану 

території район вулиці Моцарта, 45, 47 

13. Про надання згоди на списання нежитлових приміщень по вул. Хмельницького,67 

14. Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового приміщення 

по вул. Театральна, 17 м. Коломия 

15. Про надання згоди на проведення будівельних робіт по реконструкції каналізаційних 

мереж та очисних споруд м. Коломия Івано-Франківської області; 

16. Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

17. Про затвердження Положення про відділ з питань контролю за додержанням 

законодавства про працю та зайнятість населення Коломийської міської ради 

18. 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» 

19. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції 

20. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вулиці Патріарха Сліпого, 30 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки на вулиці Валова, 48 

22. Про землекористування по вулиці Михайла Грушевського 

23. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва 

24. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

25. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

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

ділянки на вулиці Героїв УПА (знято) 

27. Про землекористування по вулиці Анатолія Вахнянина біля будинку № 7 

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

ділянки по вулиці Новоміська, 22 

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

ділянки по вулиці Петра Козланюка (не прийнято) 

30. Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича 

31. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Лисенка 

36,38” 

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

ділянки по вулиці Бориславська, 29 для індивідуального садівництва 

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

ділянки по вулиці Володимира Антоновича, 18 

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

ділянки по вулиці  Олекси Довбуша, біля будинку № 142   

35. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва  (знято) 

36. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 
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37. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в масивах індивідуальної житлової забудови 

38. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

39. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

40. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Новоміська, 11 

41. Про внесення змін у рішення  міської ради від 20.04.2017 р. № 1441-20/2017 

42. Про внесення змін у рішення  міської ради від 27.12.2016 р. № 1160-16/2016 

43. Про  надання  земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці  Михайла Старицького, 36-а 

44. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Стуса 9 

45. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель 

по вулиці Симона Петлюри 

46. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вулиці Гетьмана Петра 

Сагайдачного, 6-б 

47. Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  (не прийнято) 

48. Про внесення змін у рішення міської ради від 20.04.2017 р. № 1460-20/2017 

49. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд   

50. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд   

51. Про зміну землекористування на бульварі Лесі Українки, 32-а 

52. Про зміну землекористування на вулиці Полковника Семена Палія 

53. Про зміну землекористувань 

54. Про землекористування по вулиці Братів Білоусів, 11 

55. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

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

ділянки по вулиці Героїв АТО, 1а для індивідуального садівництва 

57. Про земельну ділянку по вулиці Івана Майданського, 12 продаж права оренди якої буде 

здійснюватися на земельних торгах 

58. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Олекси Довбуша 

59. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

ділянок       

61. Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 236-а       

62. Про зміну землекористування 

63. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на вулиці Героїв УПА (знято) 

64. Про передачу земельної ділянки земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

65. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

66. Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 210 

67. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд 

68. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва по вулиці 

Олександра Пушкіна 

69. Про надання земельних ділянки у власність для індивідуального садівництва 

70. Про землекористування по вулиці Івана Миколайчука, б/н 

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

ділянки по вулиці Військова, 52 

72. Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша, 58/1 

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

ділянки по вулиці Петра Калнишевського 

74. Про землекористування по вулиці Богдана Хмельницького,67 

75. Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд 

76. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель по вулиці Новоміська 

77. Про прийняття рішень по депутатських запитах 

78. Різне 

79. Про закриття 23 сесії міської ради 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Наказу Начальника Генерального Штабу ─ Головнокомандувача 

Збройних Сил України від 20.06.2017 року  №264 нагородив  почесним 

нагрудним знаком Начальника Генерального Штабу ─ Головнокомандувача 

ЗСУ за взірець у  військовій службі ІІІ ступеня та нагрудним знаком 10 окремої 



 

6 
 

гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України ─ 

Федорука Богдана Миколайовича.  

ВИСТУПИЛИ: Б. Федорук, І.Калиняк. 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував надати слово п.Гавриленку. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

П.Гавриленко  виступив з проханням розблокувати проїзд по вул. Валовій, 

Пекарській, Шевченка та Криничній. 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Проінформував, що протягом 10-ти днів дане питання буде вирішено. 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував надати слово О.Іванів. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

О.Іванів виступила щодо наслідків реконструкції водогону по  

вул.Кобилянській та стану каналізаційної мережі. 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 -   Л.Белявська щодо облаштування скверу по вул. Карпатська; 

 - Л.Белявська щодо проведення робіт з благоустрою біля джерела 

«Кляштор» по вул. Кринична; 

 - Т.Базюк щодо розблокування проїзду по вул. Валова та надання копій 

відповідних рішень щодо причин блокування проїзду; 

 - П.Кривюк щодо проведення ремонтних робіт дорожнього полотна                   

по вул. В.Винниченка; 

- Т.Боднарук щодо відновлення вуличного освітлення по                                  

вул. М.Вербицького та по вул. Гетьмана І.Мазепи; 

 - Т.Боднарук щодо відновлення проїзду з  вул. Старий Ринок на                      

вул. Переяславську та надання копій відповідних документів щодо блокування 

проїзду; 

 - Т.Боднарук щодо застосування відповідних заходів щодо припинення 

торгівлі продуктами по вул. С.Бандери, 44 та по вул. А.Чайковського; 

  - В.Козоріз щодо загрози екологічної небезпеки по вул. О.Довбуша; 

 - В.Козоріз щодо проведення робіт з благоустрою по вул. О.Довбуша; 

- В.Козоріз щодо спорудження громадських вбиралень в середмісті 

Коломиї; 

- Р.Крутко щодо недопущення стихійного продажу молочної продукції 

на вулицях міста; 

- Р.Крутко щодо проведення ремонтних робіт дорожнього полотна по 

вул. С.Петлюри,74; 
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- Р.Крутко щодо проведення ремонтних робіт тротуарного покриття                

по вул. Чехова 11,13,15,17; 

- М.Прусак щодо проведення грейдерних робіт по вул. В.Сосюри, 

Г.Сковороди, Д.Пирогова, М.Голинського, Бетховена; 

- М.Прусак щодо заміни ламп вуличного освітлення по вул. Г.Сковороди,  

Д.Пирогова,  М.Голинського; 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

          Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015 

року №5- 1/2015» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар 

ВИСТУПИЛИ: В.Пак, О.Микитюк, С.Федчук, Л.Белявська, П.Васкул, 

Л.Бордун, Г.Романюк, О.Яцяк, Т.Базюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: надати слово В.Паку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: надати слово О.Микитюку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1713-23/2017 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2017 

року» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, В.Будзінський  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1714-23/2017 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління 

ВИСТУПИЛИ: О.Романюк, І.Слюзар, І.Костюк, В.Будзінський  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1715-23/2017 зі змінами додається 
 

4. СЛУХАЛИ: «Про план роботи міської ради на друге півріччя 2017 

року» 
ДОПОВІДАЧ: Л.Жупанський, секретар міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1716-23/2017 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Жупанський, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1717-23/2017 додається 
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6. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1718-23/2017 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ перспективного 

розвитку та капітального будівництва міської ради» 
ДОПОВІДАЧ: М.Чобанюк 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар, Р.Крутко  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1719-23/2017 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про конкурс на кращу 

екскурсію містом Коломиєю та на кращого гіда-екскурсовода» 
ДОПОВІДАЧ: Н.Геник 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1720-23/2017 зі змінами додається 
 

9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми оптимізації процесів 

оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 

2015-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.09.2015 року 

№2278-57/2015» 
ДОПОВІДАЧ: О.Жураківська, заступник начальника-начальник управління 

податків і зборів з фізичних осіб Коломийської ОДПІ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1721-23/2017 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін  до рішення міської ради від 

24.12.2015 р. № 74-3/2015 «Про затвердження програми удосконалення роботи 

служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного 

забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Н.Іванова, головний спеціаліст відділу з питань цивільного 

захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1722-23/2017 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської програми «Репродуктивне 

здоров’я населення міста Коломиї Івано-Франківської області» до 2020 року» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Ленчовський, головний лікар Пологового будинку 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1723-23/2017 додається 
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12. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та 

розроблення проекту Детального плану території район вулиці Моцарта, 45, 

47» 
ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, провідний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1724-23/2017 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на списання нежитлових приміщень 

по вул. Хмельницького,67» 

ДОПОВІДАЧ: І.Якуб'як, головний спеціаліст відділу у справах молоді та 

спорту 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1725-23/2017 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: «Про затвердження списку учасників конкурсу на право 

оренди нежитлового приміщення по вул. Театральна, 17 м. Коломия» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник відділу управління комунальним 

майном 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1726-23/2017 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на проведення будівельних робіт по 

реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия                          

Івано-Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: І.Калиняк, директор КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1727-23/2017 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу багатоквартирних будинків» 

ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1728-23/2017 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ з питань 

контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення 

Коломийської міської ради» 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар 

ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1729-23/2017 зі змінами додається 
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18. СЛУХАЛИ: «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» 

ДОПОВІДАЧ: А.Теслевич, провідний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1730-23/2017 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської 

міської ради у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Ю.Рогулько, начальник відділу ведення реєстру виборців 

управління надання адміністративних послуг 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1731-23/2017 додається 

  

Розгляд земельних питань 

 

20. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Патріарха Сліпого, 30» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1732-23/2017 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці 

Валова, 48» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1733-23/2017 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Михайла 

Грушевського» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1734-23/2017 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1735-23/2017 зі змінами додається 
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24. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1736-23/2017 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1737-23/2017 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Анатолія Вахнянина 

біля будинку № 7» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1738-23/2017 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Новоміська, 22» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1739-23/2017 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Петра Козланюка» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, С.Федчук 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

29. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Адама Міцкевича» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1740-23/2017 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Лисенка 36,38”» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1741-23/2017 додається 
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31. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Бориславська, 29 

для індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1742-23/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Володимира 

Антоновича, 18» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1743-23/2017 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці  Олекси Довбуша, 

біля будинку № 142» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1744-23/2017 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1745-23/2017 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1746-23/2017 зі змінами додається 

 

36. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1747-23/2017 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1748-23/2017 додається 

 



 

13 
 

38. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вулиці Новоміська, 11» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1749-23/2017 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення  міської ради від 

20.04.2017 р.                  № 1441-20/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1750-23/2017 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення  міської ради від 

27.12.2016 р. № 1160-16/2016» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1751-23/2017 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: «Про  надання  земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці  

Михайла Старицького, 36-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1752-23/2017 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Стуса 9» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1753-23/2017 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо інвентаризації земель по вулиці Симона Петлюри» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1754-23/2017 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки по 

вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного, 6-б» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1755-23/2017 додається 
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45. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

46. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 20.04.2017 

р. № 1460-20/2017» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1756-23/2017 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд » 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1757-23/2017 додається 

  

48. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд » 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1758-23/2017 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на бульварі Лесі                       

Українки, 32-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1759-23/2017 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Полковника 

Семена Палія» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1760-23/2017 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1761-23/2017 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Братів Білоусів, 11» 
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1762-23/2017 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1763-23/2017 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Героїв АТО, 1а для 

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1764-23/2017 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: «Про земельну ділянку по вулиці Івана Майданського, 12 

продаж права оренди якої буде здійснюватися на земельних торгах» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1765-23/2017 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вулиці Олекси Довбуша» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1766-23/2017 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: п.1 залишити на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1767-23/2017 зі змінами додається 

 

58. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок » 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1768-23/2017 додається 
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59. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 236-а» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1769-26/2017 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1770-23/2017 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1771-23/2017 додається 

 

62. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1772-23/2017 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 210» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1773-23/2017 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1774-23/2017 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва по вулиці Олександра Пушкіна» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1775-23/2017 додається 
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66. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянки у власність для 

індивідуального садівництва» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1776-23/2017 додається 

 

67. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Миколайчука, 

б/н» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1777-23/2017 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Військова, 52» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: П.Кривюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1778-23/2017 додається 

 

69. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Олекси Довбуша, 

58/1» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: П.Кривюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1779-23/2017 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Петра 

Калнишевського» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1780-23/2017 додається 

 

71. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Богдана 

Хмельницького,67» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1781-23/2017 додається 

 

72. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1782-23/2017 додається 
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73. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вулиці Новоміська» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1783-23/2017 додається 

 

74.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити 

На двадцять третій сесії депутатами внесено 15 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. 

За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26              

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1784-23/2017 по №1798-23/2017 

додається 

  

75. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз, П.Кривюк, І.Слюзар, Л.Бордун 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 23 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

 

 

Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст                                   Я. Липка                     

організаційного відділу     


