
Протокол 

Двадцятої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

07.10.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 36 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Дячук Роман Васильович, Ільчишин Ігор Федорович. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 36 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Зачитав розпорядження міського голови від 29.09.2021р. №363-р щодо 

зупинення дії рішення Коломийської міської ради від 29.09.2021 року №1222-

19/2021 «Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького».

 Повідомив, що відповідно до пункту 13 статті 2.7 Регламенту 

Коломийської міської ради 8 демократичного скликання скликано 20 

(позачергову) сесію для повторного розгляду міською радою проекту рішення. 

 Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 35 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

Порядок денний 
1 Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького; 

2 Про надання дозволу комунальному підприємству «Полігон 

Екологія» на укладання договору фінансового лізингу на придбання 

комунальної техніки; 

3 Про встановлення умов повернення субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки згідно укладеного договору 

фінансового лізингу на придбання комунальної техніки. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував внести у порядок денний 2 додаткові загальні питання:  

 №1 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету; 

 №2 Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури 

«Народний дім» та затвердження Статуту Комунального закладу Палацу 

культури та мистецтв «Народний дім». 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 36 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 37 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Порядок денний 
1 Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького; 

2 Про надання дозволу комунальному підприємству «Полігон Екологія» 

на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної 

техніки; 

3 Про встановлення умов повернення субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки згідно укладеного договору 

фінансового лізингу на придбання комунальної техніки; 

4 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади 

на 2021 рік (09530000000) код бюджету; 
5 Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури «Народний 

дім» та затвердження Статуту Комунального закладу Палацу культури 

та мистецтв «Народний дім». 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Наголосив, що для подолання вето та прийняття рішення міської ради 

необхідно волевиявлення 2/3 депутатів від загального складу ради. 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького; 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Богдан Станіславський, Любомир Бордун 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: підтвердити рішення міської ради від 29.09.2021 року          

№1222-19/2021 «Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького» 

2/3 депутатів від загального складу ради та вважати дане рішення чинним. 

Рішення міської ради №1222-19/2021 додається. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Полігон Екологія» на укладання договору фінансового лізингу на придбання 

комунальної техніки; 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук, Сергій Федчук, Роман Маліновський, 

Мирослав Михайлюк, Євгеній Заграновський 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1265-20/2021 зі змінами додається. 

 

  



 3 СЛУХАЛИ: Про встановлення умов повернення субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки згідно укладеного договору 

фінансового лізингу на придбання комунальної техніки. 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1266-20/2021 зі змінами додається. 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, заступник начальника фінансового управління 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 37 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 1267-20/2021 додається. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури 

«Народний дім» та затвердження Статуту Комунального закладу Палацу 

культури та мистецтв «Народний дім» 

ДОПОВІДАЧ: Станіслав Баланович, начальник управління культури міської 

ради    

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Леся Бєлявська 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 36 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1268-20/2021 додається. 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 20 (позачергової) сесії восьмого демократичного 

скликання розглянуто.  

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 20 (позачергової) сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу                  Христина БОГАК 


