
Протокол 

2 (позачергової) сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

24 листопада 2015 року                                                                         м. Коломия 

 

Присутні: 32 депутати міської ради 

Відсутні: Ільчишин І.Ф, Романюк Г.М. 

Другу (позачергову) сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар. 

Хто за відкриття другої (позачергової) сесії прошу голосувати ? 

Голосували: за – 32 

                      проти – немає 

             утримались – немає  

Друга (позачергова) сесія міської ради вважається відкритою. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Порядок денний та матеріали депутатам роздано. Хто за прийняття 

порядку денного за основу? 

Голосували:  за – 32 

                        проти – немає 

                        утримались – немає 

Вирішили: прийняти порядок денний за основу. 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Які будуть доповнення до порядку денного? 

Виступив: Кривюк П.Д., депутат міської ради. 

Про утворення лічильної комісії в новому складі. 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Хто за дану пропозицію? 



Голосували:  за –6 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Не прийнято. 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Хто за порядок денний в цілому? 

Голосували:  за – 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

другої сесії  міської ради   сьомого демократичного скликання 

 

1.Інформація міської виборчої комісії про обрання депутатом до 

Коломийської міської ради. 

 2.Про  Регламент Коломийської міської ради сьомого демократичного 

скликання. 

3. Про утворення постійних комісій міської ради та затвердження їх 

складу. 

4. Про затвердження Положень про постійні комісії міської ради. 

5. Про депутатський запит Л. Белявської. 

6. Про депутатський запит Л. Белявської. 

7. Про депутатський запит В. Козоріза. 

8. Про депутатський запит В. Козоріза. 

9. Різне. 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Чи будуть депутатські запити? 

Белявська Л.Г., депутат міської ради: 



- щодо  приватизованих квартир  та кількості зареєстрованих жильців в 

будинку № 1 по вул.Костомарова; 

- щодо  освітлення вулиць Антоненка-Давидовича, Ранкова, Семиренка, 

Попадюка, Зубенка. 

Козоріз В.Г., депутат міської ради: 

- щодо  ремонту частини дороги по вул.Довбуша. 

- щодо   відмови КП «Коломияводоканал»  укладати договори на 

водопостачання  будинку по вул.Карпатська,40. 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Переходимо до розгляду  питань порядку денного. 

Слухали: Інформація міської виборчої комісії про обрання депутатом 

до Коломийської міської ради. 

Доповідач: Пархоменко Л.Ф., заступник голови міської виборчої комісії 

Постановою міської виборчої комісії від 11 листопада 2015 року №123 обрано 

депутатом Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання 

Гнатишина Тараса Федоровича в порядку заміщення за партійним списком ВО 

«Батьківщини» Олега Дячука. 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Продовжуємо роботу сесії 

Слухали: Про Регламент Коломийської міської ради сьомого 

демократичного скликання. 

Доповідач: І. Слюзар, міський голова. 

Хто за прийняття проекту Регламенту за основу? 

Голосували: за - 34 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Виступив: В. Будзінський, депутат міської ради 

Вніс такі пропозиції до проекту Регламенту Коломийської міської ради сьомого 

демократичного скликання: 



1. Пункт 10 статті 3.2 викласти в такій редакції: у фракції не менше 2-ох 

депутатів 

Голосували: за - 30 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Прийнято. 

2. Стаття 2.4. Доповнити таким пунктом: 

-  У випадку коли на засіданні постійної депутатської комісії виникла 

ситуація, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж 

питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції) не отримали 

підтримку більшості від загального складу комісії, такі пропозиції вносяться до 

порядку денного наступного пленарного засідання ради, з вказуванням автора 

(авторів) альтернативних пропозицій. 

Голосували: за - 31 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Прийнято. 

3. Пункт 6 статті 2.6. доповнити таким: 

Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо: 

6.1. Про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради; 

6.2. Про терміновість питань порядку денного; 

6.3. Про надання додаткового часу для виступу; 

6.4. Про зміну черговості виступів; 

6.5. Про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх 

виступів; 

6.6. Про застосування заходів впливу за порушення вимог Регламенту та 

порушення правил поведінки на пленарному засіданні Ради, її органів; 

6.7. Про обговорення відповіді на депутатський запит; 

6.8. Про перерахунок голосів; 



6.9. Про встановлення терміну відповіді на депутатський запит; 

6.10. Про проведення додаткової реєстрації; 

6.11. При виникненні сумніву чи запропоноване до розгляду питання є 

процедурним, Радою про це приймається рішення більшістю від загального 

складу ради. 

4. До пункту 9 статті 2.6. додати:  

- Рішення про спосіб голосування приймається більшістю від загального 

складу ради. 

 

Голосували: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Прийнято. 

 

5. Пункт 2 стаття 2.6. доповнити:  

У випадку недовіри до підрахунку щодо результатів голосування на вимогу 

депутата проводиться переголосування, але не більше одного разу щодо того 

самого проекту рішення. 

 

Голосували: за - 29 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Прийнято. 

 

 

6. Внести до Положення про постійну депутатську комісію з питань бюджету, 
інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних 

відносин у розділ Повноваження комісії пункти:  

- Погоджує бюджетний розпис і зміни до нього; 

- Погоджує структуру видатків  з статутних фондів комунальних 

підприємств; 

 

Голосували: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Прийнято. 

 



 

Виступив: Л. Бордун, депутат міської ради 

Запропонував забрати слова «як правило» у статті 2.4 п.5 

Голосували: за - 16 

                    проти – немає 

                     утримались – немає 

Не прийнято. 

Виступив: Т. Боднарук, депутат міської ради 

Запропонував  у п.2 стаття 3.6 замінити «не більше 5-ти депутатів» на «не 

менше 2-ох депутатів»  

Голосували: за - 8 

                    проти – 4 

                    утримались – 3 

Не прийнято. 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Хто за Регламент Коломийської міської ради сьомого демократичного 

скликання в цілому? 

Ставлю на голосування 

Голосували: за - 28 

                    проти – 1 

                     утримались – 5 

Вирішили: рішення міської ради №6-2/2015 додається. 

Слухали: Про утворення постійних комісій міської ради та 

затвердження їх складу. 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. Хто за даний проект рішення? 

Голосували: за - 26 

                      проти – 6 



                      утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 7-2/2015 додається. 

 

 

Слухали: Про затвердження Положень про постійні комісії міської 

ради. 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. Хто за даний проект рішення ? 

Голосували: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради №8-2/2015 додається.  

 

Слухали: Про депутатський запит Л. Бєлявської. 

Голосували: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 9-2/2015 додається.  

 

Слухали: Про депутатський запит Л. Бєлявської. 

Голосували: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 10-2/2015 додається.  

 

Слухали: Про депутатський запит В. Козоріза. 

Голосували: за - 33 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 11-2/2015 додається  

 

Слухали: Про депутатський запит В. Козоріза.  

Голосували: за - 33 



                      проти – немає 

                      утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 12-2/2015 додається  

 

Слухали: Різне 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Озвучив заяви про утворення фракції «Укроп», «Самопоміч», БПП 

«Солідарність», «Радикальна партія Олега Ляшка»,  депутатської групи із 6 

осіб.  

Головуючий: І. Слюзар, міський голова.  

Питання порядку денного другої (позачергової) сесії сьомого 

демократичного скликання розглянуто. Хто за закриття сесії? 

Голосували: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

 

 

Міський голова                                                                                 І. Слюзар 

 

 

Протокол вів: 

Головний спеціаліст   

організаційного відділу                                                              В. Оліградський 

 

 

 

 


