
 

Протокол 

Тридцятої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

12.03.2021 року                                                                                        м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 21 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

 

Відсутні: Микола Андрійчук, Любомир Бордун, Віктор Будзінський. Алла 

Галайчук, Володимир Григорук, Михайло Грицюк, Іван Данилишин, Ігор 

Ільчишин, Ігор Костюк, Андрій Куничак, Віталія Лукавська, Роман 

Маліновський, Уляна Мандрусяк, Тарас Михалушко, Вікторія Образцова, 

Ростислав Петруняк. Олександр Поясик. 

 
Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 21 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських героїв, 

які загинули у боротьбі за Україну. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За прийняття порядку денного за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Порядок денний 

 
1 Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020р. №16-2/2020 «Про 

утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу» 

2 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022рік (09530000000) код бюджету 

3 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на 2022 рік 

4 Про внесення змін до Фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» на 2022 рік та викладення його в новій редакції 

5 Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або необхідної для виконання 

своїх функцій потреби Коломийської міської ради 



6 Про затвердження плану першочергових заходів підготовки території 

Коломийської міської територіальної громади до оборони в особливий період 

7 Про забезпечення захисних споруд цивільного захисту населення необхідним 

інвентарем 

8 Про затвердження програми "Забезпечення та зміцнення матеріально-технічної 

бази відділу муніципальної інспекції на 2022-2025 роки" 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести до порядку денного 1 

додаткове питання: 

 - Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021 р.                    

№ 1531-23/2021 «Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту 

населення на 2022-2025 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили розглянути загальне питання №2 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету» останнім у порядку денному. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: розглянути останнім 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував зняти з порядку денного 1 загальне питання: 

 - №1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020р. №16-

2/2020 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження 

його складу»». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За прийняття порядку денного в цілому зі змінами та доповненнями 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний в цілому 

 

Порядок денний 

 
1. 2 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022рік (09530000000) код бюджету 

2. 3 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на 2022 рік 

3. 4 Про внесення змін до Фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» на 2022 рік та викладення його в новій редакції 

4. 5 Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або необхідної для виконання 

своїх функцій потреби Коломийської міської ради 



5. 6 Про затвердження плану першочергових заходів підготовки території 

Коломийської міської територіальної громади до оборони в особливий період 

6. 7 Про забезпечення захисних споруд цивільного захисту населення необхідним 

інвентарем 

7. 8 Про затвердження програми "Забезпечення та зміцнення матеріально-технічної 

бази відділу муніципальної інспекції на 2022-2025 роки" 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021 р. № 1531-23/2021 

«Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 

2022-2025 роки» 

 

Порядок денний 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2022 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП «Коломийська 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1894-30/2022 додається. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2022 рік та викладення його в 

новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня» 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1895-30/2022 додається. 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, 

робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або 

необхідної для виконання своїх функцій потреби Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1896-30/2022 додається. 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану першочергових заходів 

підготовки території Коломийської міської територіальної громади до оборони 

в особливий період 

ДОПОВІДАЧ: Руслан Юрійчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1897-30/2022 додається. 

 

 

 



 5. СЛУХАЛИ: Про забезпечення захисних споруд цивільного захисту 

населення необхідним інвентарем 

ДОПОВІДАЧ: Руслан Юрійчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1898-30/2022 зі змінами додається. 
 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансового забезпечення та 

зміцнення матеріально-технічної бази відділу муніципальної інспекції на 2022-

2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Дмитро Мельничук, начальник відділу муніципальної інспекції 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1899-30/2022 зі змінами додається. 
 

 7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021 

р. № 1531-23/2021 «Про затвердження Програми «Посилення соціального 

захисту населення на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, в.о. начальника управління соціальної 

політики міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1900-30/2022 додається. 
 

 8. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2022рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, в.о. начальника фінансового управління міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1901-30/2022 додається. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Віталій Гурник 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 30 (позачергової) сесії восьмого демократичного 

скликання розглянуто.  

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 30 (позачергової) сесії. 
 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії управління  

«Секретаріат ради» міської ради                    Іванна ГОЛИНСЬКА 


