
Протокол 

Тринадцятої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

30.04.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 

Присутні: 27 депутатів міської ради від загального складу ради 38 

депутатів міської ради 

 

Відсутні: Володимир Василевський, Мирослава Воротняк, Світлана 

Голдищук, Володимир Григорук, Євгеній Заграновський, Ігор Ільчишин, Сергій 

Коцюр, Уляна Мандрусяк, Мирослав Михайлюк, Тарас Михалушко, Ростислав 

Петруняк 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 27 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Повідомив про те, що у зв’язку із зверненням депутатів Коломийської 

міської ради восьмого демократичного скликання від 29.04.2021 р., відповідно 

до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

ч.7 ст. 2.1. Регламенту Коломийської міської ради восьмого демократичного 

скликання, затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 08.12.2020 

р. №3-2/2020,  скликано тринадцяту (позачергову) сесію 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 

1 Про заборону проведення відкритого фольклорного фестивалю 

«Писанка» 2021 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Розпорядженням міського голови від 26.04.2021 р. №164-р зупинено дію 

рішення Коломийської міської ради від 22.04.2021 року № 539-12/2021 " 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» 

 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 1 додаткове загальне питання: 

- 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» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 

ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 1 додаткове загальне питання: 

2. Про втрату чинності рішень Коломийської міської ради від 25.03.2021 

р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ 

груп» та від 08.04.2021 р. №466-11/2021 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного 

податку ІІ та ІІІ груп» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 4 

ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Порядок денний 

1 Про заборону проведення відкритого фольклорного фестивалю «Писанка» 

2021 

 

Порядок денний 

 1. СЛУХАЛИ: Про заборону проведення відкритого фольклорного 

фестивалю «Писанка» 2021 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Владислава Максим’юк, Віктор 

Будзінський, Віктор Фітьо, Олександр Поясик, Сергій Федчук, Олег Романюк, 

Любомир Бордун, Роман Маліновський, Ігор Костюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №674-13/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в п.3 даного рішення) 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 13 (позачергової) сесії восьмого 

демократичного скликання розглянуто 

 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Любомир Бордун, Ігор Костюк, Віктор Фітьо, 

Андрій Куничак 

 

 



Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 13 (позачергової) сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу        Мирослава ГУШУЛЕЙ 


