
Протокол 

Другої сесії (3 пленарне засідання)  

Коломийської міської ради  

восьмого демократичного скликання 

 
11.12.2020 року                                                                                      м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 38 депутатів міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив, що надійшла заява від депутатської фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» про те, у зв’язку з обранням голови депутатської 

фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Куничака Андрія 

Ігоровича секретарем міської ради переобрано голову фракції. Головою 

депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність» обрано 

Белю Галину Ярославівну. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 2 сесії Коломийської міської ради. 

 Повідомив, що з депутатськими фракціями попередньо узгоджено 

розглянути на пленарному засіданні 9 питань порядку денного 2 сесії міської 

ради:  

Порядок денний: 

№3. Про утворення старостинських округів на території Коломийської 

об’єднаної територіальної громади; 

№4. Про затвердження структури та чисельності апарату міської ради та 

її виконавчих органів; 

№5. Про затвердження старост; 

№6. Про затвердження Положення про старосту села (сіл) Коломийської 

об’єднаної територіальної громади; 

№7. Про початок реорганізації Раківчицької сільської ради, Корницької 

сільської ради, Королівської сільської ради, шляхом приєднання до 

Коломийської міської ради; 

№9. Про уповноважених посадових осіб на вчинення нотаріальних дій; 

№10. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг Коломийської міської ради у новій редакції; 

№11. Про першого заступника, заступника міського голови та 

керуючого справами виконкому; 

№12. Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження 

його складу. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив, що з головами фракцій погоджено такі зміни до порядку 

денного: 



1) змінити черговість розгляду питань порядку денного: питання №11. 

“Про першого заступника, заступника міського голови та керуючого справами 

виконкому” пропонується розглянути 3 питанням по черговості та внести 

зміни до назви, виклавши її в такій редакції “Про затвердження першого 

заступника, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого 

комітету” 

 2) внести у порядок денний додаткове питання «Про зміни у складі 

постійних комісій міської ради». 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

СЛУХАЛИ: Про повернення до порядку денного 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

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

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного 2 сесії міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 38 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у порядок денний 2 сесії міської ради. 

 

Порядок денний: 

1. Про утворення старостинських округів на території Коломийської 

об’єднаної територіальної громади; 

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

виконавчих органів; 

3. Про першого заступника, заступників міського голови та керуючого 

справами виконкому; 

4. Про затвердження старост; 

5. Про затвердження Положення про старосту села (сіл) Коломийської 

об’єднаної територіальної громади; 

6. Про початок реорганізації Раківчицької сільської ради, Корницької 

сільської ради, Королівської сільської ради, шляхом приєднання до 

Коломийської міської ради; 

7. Про уповноважених посадових осіб на вчинення нотаріальних дій; 

8. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг Коломийської міської ради у новій редакції; 

9. Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження 

його складу; 

10. «Про зміни у складі постійних комісій міської ради». 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Повідомив про перехід до розгляду питань порядку денного. 
 

 

 

 



Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: Про утворення старостинських округів на території 

Коломийської об’єднаної територіальної громади 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №8-2/2020 додається 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності апарату 

міської ради та її виконавчих органів  

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 38 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №9-2/2020 додається 

3. СЛУХАЛИ: Про першого заступника, заступників міського голови та 

керуючого справами виконкому; 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський  

ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук, Олег Токарчук, Володимир Григорук 

депутати міської ради та оголосив про конфлікт інтересів і про те, що участі в 

голосуванні не братимуть; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №10-2/2020 додається 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження старост; 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ВИСТУПИЛИ: Петро Ключівський депутати міської ради та оголосив про 

конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні не братиме 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 38 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №11-2/2020 додається 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про старосту села (сіл) 

Коломийської об’єднаної територіальної громади; 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №12-2/2020 додається 

6. СЛУХАЛИ: Про початок реорганізації Раківчицької сільської ради, 

Корницької сільської ради, Королівської сільської ради, шляхом приєднання 

до Коломийської міської ради; 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №13-2/2020 додається 

7. СЛУХАЛИ: Про уповноважених посадових осіб на вчинення 

нотаріальних дій; 



ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №14-2/2020 додається 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції; 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №15-2/2020 додається 

9. СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету міської ради та 

затвердження його складу; 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №16-2/2020 зі змінами додається 

10. СЛУХАЛИ: Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №17-2/2020 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 2 сесії міської ради депутатами міської ради було внесено 5 

депутатських запитів. Відповідно до пункту 12 статті 2.7 Регламенту міської 

ради 8 демократичного скликання рішення міської ради з питань депутатських 

запитів за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним 

(одноразовим) голосуванням, якщо за таку пропозицію проголосувало більше 

половини від загального складу ради. 

11. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 5 депутатських запитах 

ДОПОВІДАЧ: міський голова Богдан Станіславський 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №18-2/2020 - №22-2/2020 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Прошу голосувати за закриття 2 сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 39 

ВИРІШИЛИ: 2 сесію міської ради вважати закритою. 

 

 

 

Міський голова                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 
 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії  

організаційного відділу міської ради                                    Христина БОГАК 


