
Протокол 

Другої сесії (2 пленарне засідання) Коломийської міської ради  

восьмого демократичного скликання 

 
08.12.2020 року                                                                                      м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 36 депутатів міської ради 

Відсутні: Володимир Григорук, Мирослав Гаєвий;  

Присутні запрошені: депутат Івано-Франківської обласної ради, Володимир 

Федоришин, депутат Івано-Франківської обласної ради Юрій Дяків 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Нагородив відзнакою Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації та обласної ради «ЗА БОЙОВУ ЗВИТЯГУ» Костюка 

Володимира Миколайовича (посмертно).  

 Також нагородив «Орденом матері бійця АТО» обласної спілки родин 

загиблих Прикарпаття: 

 Сенюк Наталію Петрівну; 

 Сенюк Василину Петрівну. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу 2 сесії Коломийської міської ради. 

 Повідомив, що з депутатськими фракціями попередньо узгоджено 

розглянути на пленарному засіданні 6 питань порядку денного:  

Порядок денний 

№2. Про обрання секретаря Коломийської міської ради; 

 №13. Про затвердження Регламенту Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання; 

 №14. Про утворення постійних комісій міської ради та затвердження їх 

складу; 

 №15. Про затвердження положень про постійні комісії міської ради; 

№16. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

міському голові Б.Станіславському; 

№17. Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 році. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив про те, що надійшло депутатське звернення, яке підписали 21 

депутат міської ради щодо внесення кандидатури Куничака Андрія Ігоровича 

на посаду секретаря міської ради.   

Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у зв’язку з тим, що міська рада не підтримала 

кандидатуру на посаду секретаря міської ради, запропоновану міським 

головою, то пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може 

вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального 

складу міської ради. 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував розглянути першим питанням другого пленарного 

засідання 2 сесії міської ради питання №2. Про обрання секретаря 

Коломийської міської ради.  

Повідомив про те, що необхідно внести зміни до затвердженого порядку 

денного. Запропонував повернутися до розгляду порядку денного 2 сесії 

міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду порядку денного 2 сесії міської ради. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Вніс у порядок денний питання «Про обрання секретаря Коломийської 

міської ради». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний питання «Про обрання секретаря 

Коломийської міської ради». 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив про перехід до розгляду питань порядку денного. 
 

Порядок денний 

СЛУХАЛИ: №2. Про обрання секретаря Коломийської міської ради; 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський надав слово для 

виступу кандидату на посаду секретаря міської ради Куничаку Андрію 

Ігоровичу 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Повідомив, що відповідно до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" секретар міської ради обирається таємним 

голосуванням. 

 Попросив лічильну комісію міської ради організувати таємне 

голосування з обрання секретаря міської ради. 

 

Засідання лічильної комісії міської ради та організація 

таємного голосування з обрання секретаря міської ради 

 

 Після проведення процедури таємного голосування з обрання секретаря 

міської ради голова лічильної комісії Олег Романюк зачитав протокол №3 

засідання лічильної комісії міської ради (копія додається). 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем міської ради Куничака Андрія Ігоровича. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Попросив секретаря міської ради зайняти місце в президії 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив про перехід до розгляду наступних питань 



 

СЛУХАЛИ: №13. Про затвердження Регламенту Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Олег Романюк, Віктор Будзінський  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3-2/2020 зі змінами додається 

СЛУХАЛИ: №14 Про утворення постійних комісій міської ради та 

затвердження їх складу; 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, Роман Дячук, Сергій Федчук, 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, депутат міської ради оголосив, що депутатська 

фракція політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» просить взяти перерву у 

пленарному засіданні сесії. 

 

Перерва 15 хвилин 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Після перерви зачитав склад постійної комісії та надав слово секретарю 

міської ради Куничаку Андрію Ігоровичу. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, секретар міської ради, запропонував вклчити 

Гурника Віталія Степановича до складу постійної комісії з питань екології, 

використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Сергій Коцюр, Ростислав Петруняк, Віктор 

Будзінський 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4-2/2020 зі змінами додається 

СЛУХАЛИ: №15. Про затвердження положень про постійні комісії міської 

ради; 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №5-2/2020 додається. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив про конфлікт інтересів, повідомив про те, що участі у 

голосуванні при розгляді питання №16 і питання №17 не братиме. Передав 

слово для ведення сесії секретарю міської ради Андрію Куничаку.  

СЛУХАЛИ: №16. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування міському голові  Б. Станіславському; 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №6-2/2020 додається. 

 



 

СЛУХАЛИ: №17. Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 

році 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Куничак, секретар міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №7-2/2020 додається. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Оголосив друге пленарне засідання 2 сесії міської ради закритим. Про 

третє пленарне засідання 2 сесії міської ради буде повідомлено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії  

організаційного відділу міської ради                                    Христина БОГАК 

 

 

 
 


