
Протокол 

Двадцять четвертої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

17.12.2021 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 30 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Мирослава Воротняк, Михайло Грицюк, Іван Данилишин, Ігор 

Ільчишин, Ігор Костюк, Віталія Лукавська, Роман Маліновський, Олександр 

Поясик.  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 30 депутат міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Вручив ключі від квартир внутрішньо переміщеним особам Лазарєвій 

Катерині Миколаївні та Єгоровій Олені Володимирівні. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував надати слово Ользі Павлівні Золотарьовій, голові 

громадської організації «Фенікс – Коломия» 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Ользі Золотарьовій, за – 29 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Золотарьова, голова громадської організації «Фенікс – 

Коломия» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

Порядок денний 
1 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 

рік (09530000000) код бюджету 

2 Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 шляхом 

викупу 

3 Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 

приватизації - 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 41,2 м2» 

4 Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 

приватизації - 20/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 102,4 м2» 

5 Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 



приватизації - 39/100 частин нежитлового приміщення по пл. Відродження, 14/2 в 

м. Коломия, що становить 56,6 м2» 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 2 

додаткові загальні питання:  

‒  №1 «Про затвердження протоколу результату електронного 

аукціону на об'єкт комунальної  власності – 14/100 частин нежитлової будівлі 

(сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, 

що становить  69,5 м2»; 

‒ №2 «Про затвердження протоколу результату електронного 

аукціону на об'єкт комунальної власності – нежитлове приміщення по вул. 

Чорновола, 16 в м. Коломиї, загальною площею 23,5 м2». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

Порядок денний 
1 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

2 Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 шляхом 

викупу 

3 Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 

приватизації - 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 41,2 м2 

4 Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 

приватизації - 20/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 102,4 м2 

5 Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 

приватизації - 39/100 частин нежитлового приміщення по пл. Відродження, 14/2 в 

м. Коломия, що становить 56,6 м2 

6 Про затвердження протоколу результату електронного аукціону на об'єкт 

комунальної  власності – 14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. 

Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить  69,5 м2 

7 Про затвердження протоколу результату електронного аукціону на об'єкт 

комунальної власності – нежитлове приміщення по вул. Чорновола, 16 в м. 

Коломиї, загальною площею 23,5 м2 
 

Порядок денний 
 

 1. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: : Ольга Циганчук, заступник начальника управління – начальник 

бюджетного відділу фінансового управління міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1627-24/2021 зі змінами додається. 



 2. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі 

(сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, 

що становить 69,5 м2 шляхом викупу 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна 

комунальної власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1628-24/2021 додається. 

 

 3 СЛУХАЛИ: Про скасування рішення міської ради та припинення 

приватизації об’єкта приватизації - 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська 

рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що 

становить 41,2 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна 

комунальної власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1629-24/2021додається. 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення міської ради та припинення 

приватизації об’єкта приватизації - 20/100 частин нежитлової будівлі (сільська 

рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що 

становить 102,4 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна 

комунальної власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1630-24/2021 додається. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення міської ради та припинення 

приватизації об’єкта приватизації - 39/100 частин нежитлового приміщення по 

пл. Відродження, 14/2 в м. Коломия, що становить 56,6 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна 

комунальної власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1631-24/2021 додається. 

 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу результату електронного 

аукціону на об'єкт комунальної  власності – 14/100 частин нежитлової будівлі 

(сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, 

що становить  69,5 м2 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна 

комунальної власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1632-24/2021 додається. 

 

 7. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу результату електронного 

аукціону на об'єкт комунальної власності – нежитлове приміщення по вул. 

Чорновола, 16 в м. Коломиї, загальною площею 23,5 м2 



ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна 

комунальної власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1633-24/2021 додається. 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 24 (позачергової) сесії восьмого демократичного 

скликання розглянуто.  

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 24 (позачергової) сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст 

організаційного відділу           Іванна ГОЛИНСЬКА 


