
Протокол 
Сорок восьмої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

08.07.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 23 депутати міської ради 

Відсутні: В.Андрейченко, В.Василевський, Т.Гнатишин, Л.Жупанський, 
Є.Заграновський, І.Ільчишин, М.Михайлюк, О.Петрів, О.Поясик, В.Приймак, 
М.Прусак, І.Слюзар  
 

Головуючий: О.Романюк, секретар міської ради 
 

За відкриття 48-ої (позачергової) сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: відкрити 48-у  (позачергову) сесію міської ради 

Засідання 48-ої (позачергової) сесії міської ради вважається відкритим. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: секретар міської ради О. Романюк 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 23                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Головуючий: секретар міської ради О. Романюк 
        За порядок денний в цілому: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за –  23            

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Головуючий: секретар міської ради О. Романюк 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин для 
оголошення депутатських звернень та запитів.  

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 
 

ВИСТУПИЛИ:  В.Козоріз  
 

Порядок денний 
1. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року 
2. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за                    

І півріччя 2019 року 
3. Про уточнення до міського бюджету на 2019 рік 

 
 



Головуючий: секретар міської ради О. Романюк 
Переходимо до розгляду порядку денного: 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3890-48/2019 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: «Про використання коштів з резервного фонду міського 
бюджету за І півріччя 2019 року»  
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3891-48/2019 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: «Про уточнення до міського бюджету на 2019 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ВИСТУПИЛИ: В.Козоріз, С.Лосюк, Л.Бордун, В.Будзінський, Г.Луцак, 
В.Мельничук, С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення зі змінами  – 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект зі змінами, враховуючи пропозицію Л.Бордуна  – 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання  – 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, С.Федчук, В.Будзінський, Б.Федорук 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання  – 19 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення зі змінами – 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання  – 18 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення зі змінами – 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3892-48/2019 зі змінами додається 
 

4. Різне: 
ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун 
 

Головуючий: секретар міської ради О. Романюк 
Питання порядку денного 48 (позачергової) сесії сьомого демократичного 

скликання розглянуто.  
За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: 48 (позачергову) сесію міської ради вважати закритою 
 

Секретар міської ради                         О.Романюк 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст       
організаційного відділу                                                                        Я.Липка 



 


