
Протокол 

Другої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

26.11.2020 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 37 депутатів міської ради 

Відсутні: Дячук Олег Дмитрович 

Присутні запрошені: депутат Івано-Франківської обласної ради, Володимир 

Федоришин, депутат Івано-Франківської обласної ради Юрій Дяків 

 

 Другу сесію міської ради відкрив міський голова Богдан Станіславський 

та зачитав розпорядженням міського голови від 18.11.2020 р. №346-р про 

скликання другої сесії Коломийської міської ради восьмого демократичного 

скликання. 

 

За відкриття 2-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: відкрити 2 сесію міської ради 

Засідання 2 сесії міської ради вважається відкритим. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Привітав депутата Коломийської міської ради Ключівського Петра 

Ярославовича з Днем народження. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Повідомив про те, що згідно чинного Регламенту Коломийської міської 

ради новообрані депутати Данилишин Іван Ярославович та Федчук Сергій 

Васильович, які були відсутні на 1 сесії міської ради складають присягу. 

 

 Іван Данилишин, депутат Коломийської міської ради, зачитав текст 

присяги депутата, міський голова вручив посвідчення і значок депутатам 

міської ради восьмого демократичного скликання; 

 Сергій Федчук, депутат Коломийської міської ради, зачитав текст присяги 

депутата, міський голова вручив посвідчення і значок депутатам міської ради 

восьмого демократичного скликання. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Повідомив про утворення депутатських фракцій у міській раді та зачитав 

8 заяв, які надійшли від політичних партій (копії додаються): 



Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у складі 6 

осіб: 

 - Федчук Сергій Васильович; 

 - Дячук Олег Дмитрович; 

 - Будзінський Віктор Богданович; 

 - Мельничук Володимир Богданович; 

 - Ключівський Петро Ярославович; 

 - Чемерис Олександр Ярославович. 

 Головою фракції обрано Федчука Сергія Васильовича 

 

Політичної партії «Європейська Солідарність»  у складі 7 осіб: 

 - Андрійчук Микола Іванович; 

 - Бакай Микола Степанович; 

 - Беля Галина Ярославівна; 

 - Воротняк Мирослава Андріївна; 

 - Дячук Роман Васильович; 

 - Куничак Андрій Ігорович; 

 - Гурник Віталі1 Степанович. 

Головою фракції обрано Куничака Андрія Ігоровича. 

 

Політичної партії «За майбутнє» у складі 3 осіб: 

 - Костюк Ігор Васильович; 

 - Поясик Олександр Геннадійович; 

 - Данилишин Іван Ярославович. 

Головою фракції обрано Костюка Ігора Васильовича. 

 

Політичної партії «Народний Рух України» у складі 3 осіб: 

 - Боднарук Тарас Володимирович; 

 - Маліновський Роман Романович; 

 - Михайлюк Мирослав Іванович. 

Головою фракції обрано Боднарука Тараса Володимировича. 

 

Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»  у складі 7 осіб: 

 - Токарчук Олег Володимирович; 

 - Гаєвий Мирослав Васильович; 

 - Галайчук Алла Миколаївна; 

 - Григорук Володимир Романович; 

 - Коцюр Сергій Петрович; 

 - Образцова Вікторія Тарасівна; 

 - Петруняк Ростислав Ігорович. 

Головою фракції обрано Коцюра Сергія Петровича. 

 

Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» у складі 3 осіб: 

 - Фітьо Віктор Ярославович; 

 - Лукавська Віталія Володимирівна; 



 - Мензатюк Максим Олександрович. 

Головою фракції обрано Фітьо Віктора Ярославовича. 

 

Політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у складі 4 осіб: 

- Заграновський Євген Томович   

- Василевський Володимир Дмитрович 

- Голдищук Світлана Дмитрівна 

- Михалушко Тарас Богданович 
Головою фракції обрано Заграновського Євгена Томовича. 

 

Політичної партії «Українська народна партія» у складі 5 осіб: 

- Божик Андрій Миколайович 

- Белявська Леся Григорівна 

- Ільчишин Ігор Федорович 

- Мандрусяк Уляна Іванівна 

- Романюк Олег Іванович 
Головою фракції обрано Божика Андрія Миколайовича. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33                         

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 

1 Про утворення лічильної комісії міської ради та затвердження її 

персонального складу 

2 Про обрання секретаря Коломийської міської ради 

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 

8 Про громадські ради села (сіл) Коломийської об’єднаної територіальної 

громади 

9 Про уповноваження посадових осіб на вчинення нотаріальних дій 

10 Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Коломийської міської ради у новій редакції 

11 Про затвердження заступників та керуючого справами виконавчого 



комітету міської ради 

12 Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його 

складу 

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 

Запропонував зняти з порядку денного питання №8 «Про громадські ради 

села (сіл) Коломийської об’єднаної територіальної громади» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37  

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Чи будуть ще якісь зміни чи доповнення до порядку денного? 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Євгеній Заграновський, Олег Романюк 

про те, щоб розглянути лише 7 питань порядку денного: 

№1. Про утворення лічильної комісії міської ради та затвердження її 

персонального складу; 

 №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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Богдан Станіславський запропонували 

затвердити порядок денний в цілому без питання №8. 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію головуючого Богдана Станіславського 

затвердити порядок денний в цілому без питання №8. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію депутата міської ради Олега Романюка 

затвердити порядок денний в цілому зі змінами (лише питання 1, 2, 13, 14, 15, 

16, 17) 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення прийнято 



ГОЛОСУВАЛИ: за порядок денний в цілому зі змінами (лише питання 1, 2, 13, 

14, 15, 16, 17) 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами.  

 

Порядок денний 

1 Про утворення лічильної комісії міської ради та затвердження її 

персонального складу 

2 Про обрання секретаря Коломийської міської ради 

3 Про затвердження Регламенту Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 

4 Про утворення постійних комісій міської ради та затвердження їх складу 

5 Про затвердження положень про постійні комісії міської ради 

6 Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

міському голові Б.Станіславському 

7 Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 році 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 

хвилин для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

ВИСТУПИЛИ:  

 - Микола Андрійчук щодо виставлення на аукціон земельних ділянок села 

Саджавка. 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ:  

 - Леся Бєлявська щодо проведення водовідведення з нарізкою фастів і 

покриття щебенем крупної фракції дорожного полотна по вул. Шкільна; 

 - Леся Бєлявська щодо капітального ремонту та виготовлення проектно-

кошторисної документації по вул. Гетьманській; 

 - Леся Бєлявська щодо поточного ремонту частини тротуару в 

мікрорайоні вул. Костомарова; 

 - Олег Романюк, щодо заміни каналізації та встановлення ливневої 

каналізації по вул. Шкрумеляка №20, №24; 

 - Олег Романюк щодо ремонту каналізаційної мережі по вул. Левицького. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Проінформував про те, що відповідно до вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» новообрані депутати міської ради зобов’язані подати у 

НАЗК електронну декларацію за 2019 рік (тип декларації - "кандидата на 

посаду") впродовж 15 днів з дня набуття повноважень (а це день проведення 

першої сесії новообраної ради), тобто до 30 листопада.  

 



Порядок денний 

СЛУХАЛИ: Про утворення редакційної комісії міської ради та затвердження її 

персонального складу  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

Запропонував утворити редакційну комісію міської ради у  складі 3 осіб 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 38    

ВИРІШИЛИ: утворити редакційну комісію у складі 3 осіб 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Божик, Сергій Коцюр, Віктор Фітьо  

Внесли кандидатури щодо персонального складу редакційної комісії міської 

ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 37    

ВИРІШИЛИ: до складу редакційної комісії включити Олега Романюка, Віталію 

Лукавську, Вікторію Образцову. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про утворення лічильної комісії міської ради та 

затвердження її персонального складу 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Андрій Божик, Віктор Фітьо, Євгеній 

Заграновський, Андрій Куничак, Віктор Будзінський, Ігор Костюк 

Запропонували утворити лічильну комісію міської ради у складі 7 осіб 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 38  

ВИРІШИЛИ: утворити лічильну комісію міської ради у складі 7 осіб 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, Андрій Божик, Віктор Фітьо, Євгеній 

Заграновський, Андрій Куничак, Віктор Будзінський, Олександр Поясик  

Внесли кандидатури щодо персонального складу лічильної комісії міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 38  

ВИРІШИЛИ: до складу лічильної комісії міської ради включити Мирослава 

Гаєвого, Олега Романюка, Віктора Фітьо, Світлану Голдищук, Миколу Бакая, 

Сергія Федчука, Ігора Костюка 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1-2/2020 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Повідомив, що відповідно до чинного Регламенту міської ради голови 

лічильної та редакційної комісій обираються на їх засіданнях.  

 Оголосив перерву на 15 хвилин для проведення першого засідання 

лічильної комісії та редакційної комісії. 

Перерва 15 хвилин 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Після перерви попросив обраних голову лічильної та редакційної комісій 

зачитати протокол №1 

СЛУХАЛИ: Вікторію Образцову, яка зачитала протокол редакційної комісії 

міської ради №1 (копія додається). 



СЛУХАЛИ: Олега Романюка, який зачитав протокол лічильної комісії міської 

ради №1 (копія додається). 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

 Повідомив, що відповідно до частини 1 статті 50 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" пропозицію щодо кандидатури на посаду 

секретаря ради вносить міський голова.  

 Міський голова вніс на посаду секретаря Коломийської міської ради 8-го 

демократичного скликання кандидатуру депутата міської ради Дячука Романа 

Васильовича та надав йому слово для виступу 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, депутат міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 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 №2 

засідання лічильної комісії міської ради (копія додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, голова лічильної комісії міської ради оголосив 

результати таємного голосування з обрання секретаря міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олег Токарчук, депутат міської ради оголосив, що депутатська 

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

засідання сесії. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Оголосив перерву у пленарному засіданні другої сесії міської ради до 

15:00 

Перерва з 12:50 год по 15:00 год 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Після закінчення перерви міський оголосив про закриття першого 

пленарного засідання другої сесії міської ради. 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії організаційного відділу                     Христина БОГАК 


