
Протокол 

першої сесії  Коломийської міської ради 

сьомого демократичного  скликання 

 

 

 

10 листопада 2015 року                                                          м. Коломия 

 

МПК « Народний дім»                                     

 
 

Були присутні  34 депутати  міської ради. 

 

Засідання першої сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного  

скликання відкрив голова міської виборчої комісії   Володимир Романиця   

 

Ваше високопреосвященство, всечесні отці! 

Шановні депутати, шановні запрошені! 

 

 Відповідно до положень чинного законодавства України про вибори  та 

згідно рішення міської виборчої комісії  сьогодні скликано  першу сесію 

Коломийської міської ради 7-го  демократичного скликання. 

 

На першій  сесії  новообраної міської ради присутні  34 депутати міської ради. 

   

Роботу  сесії  ОГОЛОШУЮ ВІДКРИТОЮ ! 

 

Прошу встати для виконання ГІМНУ України. 

 
(Виконується Гімн України) 

 

Романиця В.В. 

 

 Прошу всечесних отців  помолитися з громадою та благословити наше 

зібрання  

 

(Молитва)  

 

Романиця В.В. 

 

Продовжуємо  роботу сесії. 

 

25 жовтня 2015 року  відбулись вибори депутатів Коломийської міської ради та 

Коломийського міського голови.  

 



Міська виборча комісія визнала вибори такими, що відбулися і оголошує їх 

підсумки.  

 

У  виборах депутатів міської ради  взяли участь   14  міських організацій  

політичних партій . 

 

Депутатами Коломийської міської ради обрано 34 представники територіальної 

громади міста, які представлені такими партіями: 

 

 Від партії  «Об’єднання Самопоміч»  -  7 депутатів : 

 
Гуменюк Іван Михайлович 

Григорук Володимир Романович 

Токарчук Олег Володимирович 

Крутко Роман Ігорович 

Андрейченко Володимир Олександрович 

Бордун Любомир Бориславович  

Проскурняк Сергій Іванович 

 

Від  партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 5 депутатів: 

 

Станко Костянтин Анатолійович 

Ільчишин Ігор Федорович 

Жупанський  Любомир Степанович 

Романюк Олег Іванович 

Петрів Ольга Василівна 

 
Від  партії Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» - 5 депутатів 

                      

Федчук Сергій Васильович 

                              Мельничук Володимир Богданович  

Дячук Олег Дмитрович  

     Будзінський Віктор Богданович  

    Лосюк Сергій Петрович  

 

Від  партії Всеукраїнського об’єднання « Свобода» - 3 депутати 

 

Заграновський Євгеній Томович 

Василевський Володимир Дмитрович 

Кривюк Петро Дмитрович 

 

Від Радикальної партії - 3 депутати 

 

Базюк Тамара  Володимирівна 



Слободян Руслан Ілліч 

Турянський Андрій Васильович 

 

Від партії Громадський рух «Народний контроль» - 3 депутати 

 

Романюк Геннадій Миронович 

Васкул Петро Петрович 

Яцяк Оксана Миколоаївна 

 

Від Української Народної Партії – 3  депутати  

 

Божик Андрій Миколайович 

Козоріз Василь Григорович 

Белявська Леся Григорівна 

 

Від партії Українське об’єднання патріотів  «УКРОП» - 2 депутати 

Костюк Ігор Васильович 

     Поясик Олександр Геннадійович 

 

Від партії Народний Рух України – 3 депутати 

   Боднарук Тарас Володимирович 

Михайлюк Мирослав Іванович 

Прусак Мирослав Степанович 

 

Шановні депутати , гості та запрошені! 

 

Одночасно з виборами депутатів міської ради відбулись вибори 

Коломийського  міського голови. 

 

У виборах на посаду міського голови взяло участь 14  кандидатів.   

 

За підсумками волевиявлення коломиян  міським головою обрано 

СЛЮЗАРА ІГОРЯ  БОГДАНОВИЧА. 

 

Романиця В.В. вручає посвідчення міського голови Слюзару Ігорю 

Богдановичу. 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Я вдячний громаді за обрання мене на повторний термін міським 

головою. Однак прикро, що була низька явка виборців у Коломиї, треба 

повернути довіру людей до влади. Ймовірно ця каденція буде короткою, тому 

треба встигнути багато що зробити. Я вітаю депутатів з обранням, закликаю 

відкинути політичні амбіції та приступати до праці. 

 



Перед початком робочої  частини сесії дозвольте вручити  відзнаки 

голови Івано-Франківської ОДА та голови Івано-Франківської обласної ради 

“За бойову звитягу” учасникам АТО: Сергієві Бойку, Романові Вербіщуку, 

Дмитрові Жолобайлу, Володимирові Тринозі. 

 

/ВРУЧЕННЯ НАГОРОД/ 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Згідно Регламенту міської ради  новообрані депутати складають присягу. 

Від імені депутатів текст присяги зачитує найстарший за віком депутат, інші 

депутати вголос повторюють текст присяги. 

 

Найстаршим за віком  депутатом сьомого скликання  є Козоріз Василь 

Григорович.  

 

/ЗАЧИТУЄ ТЕКСТ ПРИСЯГИ ДЕПУТАТА, ЯКІ ЗА НИМ 

ПОВТОРЮЮТЬ ТА ПІДПИСУЮТЬ ПРИСЯГУ/. 

 

/Вручення посвідчень і значків депутатам  міської ради сьомого 

демократичного скликання/ 

 
СЛЮЗАР І.Б. 

 

Для організації  нашої роботи необхідно  обрати  редакційну та лічильну  

комісії.   Пропоную: 

 

обрати редакційну комісію у складі 3-х депутатів: Л.Белявська, П.Кривюк, 

О.Петрів 

  

 Голосували : за – 34 

                       проти – немає 

                       утримались – немає. 

Рішення прийнято 

 

обрати лічильну комісію у складі 5-ти депутатів: О.Романюк В.Будзінський, 

В.Козоріз, П.Васкул, Л.Бордун 

 

 Голосували : за – 35 

                       проти – немає 

                       утримались – немає. 

Рішення прийнято 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 



Відповідно до діючого РЕГЛАМЕНТУ голови лічильної та редакційної комісій 

обираються на їх засіданнях. Прошу комісії провести свої організаційні 

засідання. 

 

Продовжуємо  роботу сесії.  

 

Матеріали  сесії  Вам надано. Хто за прийняття порядку денного за основу ? 

 

Голосували : за – 26 

                       проти – немає 

                       утримались – немає. 

Вирішили: Порядок денний 1-ї сесії Коломийської міської ради сьомого 

демократичного скликання прийняти за основу 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

З метою залучення коштів державного фонду регіонального розвитку для 

реалізації  інвестиційних програм і проектів на території  м.Коломиї  пропоную 

до порядку денного внести питання: 

Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2016 році 

 

Голосували : за – 26 

                       проти – немає 

                       утримались – немає. 

Вирішили: Внести  до порядку денного  

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Хто за порядок денний в цілому ? 

 

Голосували : за – 26 

                       проти – немає 

                       утримались – немає. 

Вирішили: Порядок денний прийняти в цілому 

 

Порядок денний: 

 

1. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2016 році 

2. Про затвердження структури та чисельності апарату міської ради та її  

виконавчих органів 

3. Про обрання секретаря міської ради 

4. Про затвердження першого заступника, заступників міського голови та 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради 



5. Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його 

складу 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Пропоную першим розглянути питання «Про співфінансування 

інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку в 2016 році» 

 

Чи є бажаючі виступити ? 

Ставлю на голосування 

Голосували : за – 26 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

Вирішили:  Рішення № 1-1/2015 додається 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Редакційна та лічильна комісії провели свої засідання. Прошу оголосити 

результати. 

 

Белявська Л.Г., депутат міської ради 

 

Згідно протоколу № 1 засідання редакційної комісії  головою редакційної 

комісії обрати депутата Белявську Лесю Григорівну 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Пропоную затвердити протокол  № 1 засідання редакційної комісії  

Голосували : за – 26 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

Вирішили: затвердити протокол  № 1 засідання редакційної комісії 

 

Козоріз В.Г., депутат міської ради 

 

Згідно протоколу № 1 засідання лічильної комісії головою лічильної комісії 

обрано Козоріза Василя Григоровича 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Пропоную затвердити протокол  № 1 засідання  лічильної  комісії  

Голосували : за – 26 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 



Вирішили: затвердити протокол  № 1 засідання  лічильної комісії 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Продовжуємо  роботу  сесії.  

 

Слухали: Про затвердження структури та чисельності апарату міської ради 

та її  виконавчих органів 
 

Доповідач: Слюзар І.Б. 

Голосували:  за - 25 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 2-1/2015 додається 

 

 

Слухали: Про обрання секретаря міської ради 

 
Доповідач: Слюзар І.Б. 

Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря 

ради вносить  міський голова.  

 

Пропоную на посаду секретаря Коломийської міської ради 7-го демократичного 

скликання  Жупанського Любомира Степановича 

 

Відповідно до частини третьої статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" секретар міської ради обирається таємним 

голосуванням.  

 

Прошу лічильну комісію організувати  таємне  голосування з обрання секретаря 

міської ради 

 

/ПРОЦЕДУРА  ОТРИМАННЯ  БЮЛЕТЕНІВ І ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ, 

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ/ 

 

В.Козоріз голова лічильної комісії.  

До бюлетеня для таємного голосування на посаду секретаря міської ради 

був внесений депутат  Жупанський Любомир Степанович. 

Присутні на сесії міської ради  34 депутати. 

Отримали бюлетені для голосування  35 -  (депутати та міський голова) 

Проголосували 34 депутати та міський голова 



За результатами таємного голосування депутат  Жупанський Любомир 

Степанович  одержав таку кількість  голосів: 

ЗА – 21 

Не підтримали  кандидата на посаду секретаря міської ради  -  14 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Ставлю на голосування проект рішення з даного питання:  

 

1. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії міської ради про 

результати таємного голосування з виборів секретаря міської ради. 

2. Обрати секретарем Коломийської міської ради депутата міської ради 

Жупанського  Любомира  Степановича. 

 

Голосували:  за - 35 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 3-1/2015 додається. 

 

Слухали: Про затвердження першого заступника, заступників міського     

                голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

Пропоную затвердити на посаду першого  заступника  міського голови  

Коцюра Сергія Петровича  
 

затвердити на посаду заступників міського голови: 

 

Бойцана Володимира Васильовича 

Дячука Олега Дмитровича 

Федорука Богдана Миколайовича 

 

затвердити на   посаду  керуючого     справами    виконавчого    комітету 

міської  ради  Кухтара Тараса Мироновича. 

 

Голосували:  за - 34 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 4-1/2015 додається 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

Наступне питання порядку денного 

 



Слухали: Про утворення виконавчого комітету міської ради та 

затвердження його складу 
 

Голосували:  за - 35 

                       проти – немає 

                       утримались – немає 

Вирішили: рішення міської ради № 5-1/2015 додається 

 

Слухали:  Різне 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Надійшли заяви про утворення таких депутатських фракцій: 

 

1.Депутатська фракція  партії ВО «Свобода» 

2.Депутатська фракція партії  Народний Рух України 

3. Депутатська фракція Української народної партії  

4. Депутатська фракція партії Громадський рух «Народний контроль» 

5. Депутатська фракція партії ВО «Батьківщина» 

 

СЛЮЗАР І.Б. 

 

Питання порядку денного першої сесії Коломийської міської ради сьомого 

демократичного скликання розглянуто. Хто за закриття сесії? 

 За -35. 

 

Міський голова         І.Слюзар 

   

 

Протокол вів 

 

Головний спеціаліст      

організаційного відділу                                                В.Оліградський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік 

рішень прийнятих на 1 сесії Коломийської міської ради  

сьомого демократичного скликання 

10 листопада 2015 року 

 

1. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2016 році 

Рішення № 1-1/2015 

 

2. Про затвердження структури та чисельності апарату міської ради та її  

виконавчих органів 

Рішення № 2-1/2015 

 

3. Про обрання секретаря міської ради 

Рішення № 3-1/2015 

 

4. Про затвердження першого заступника, заступників міського голови та 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Рішення № 4-1/2015 

 

5. Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його 

складу 

Рішення № 5-1/2015 


