
Протокол 

П’ятнадцятої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

02.06.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 

Присутні: 28 депутатів міської ради від загального складу ради 38 

депутатів міської ради 

 

Відсутні: Микола Андрійчук, Володимир Василевський, Михайло 

Грицюк, Іван Данилишин, Олег Дячук, Роман Дячук, Ігор Ільчишин, Ігор 

Костюк, Віталія Лукавська, Максим Мензатюк 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 28 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За прийняття порядку денного за основу і в цілому: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу і в цілому 

 

Порядок денний 
1 Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації Андрія Бойчука, голови Коломийської районної державної 

адміністрації Любомира Глушкова, директора Державного підприємства «Дороги 

Прикарпаття» Андрія Сазонова 

2 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

3 Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки та підготовку лоту 

для продажу на земельних торгах 

 

Порядок денний 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до голови      

Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука, голови 

Коломийської районної державної адміністрації Любомира Глушкова, 

директора Державного підприємства «Дороги Прикарпаття» Андрія Сазонова 

ДОПОВІДАЧ: Роман Федуник, староста у Корницькому старостинському 

окрузі 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №764-15/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в текст звернення, назву рішення, п.1 та п.2 рішення) 

 



 2. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської  

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №765-15/2021 зі змінами додається (внесено 

зміни в преамбулу рішення, п.2 рішення та Додаток до рішення міської ради 

«Перелік об'єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитись за рахунок 

коштів бюджету розвитку Коломийської міської  територіальної громади») 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки та підготовку лоту для продажу на земельних торгах  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №766-15/2021 додається    

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 15 (позачергової) сесії восьмого 

демократичного скликання розглянуто 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 15 (позачергової) сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу        Мирослава ГУШУЛЕЙ 


