
Протокол 

Тридцять четвертої сесії 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

26.07.2022 року                                                                                                 м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських героїв, які 

загинули у боротьбі за Україну. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 24 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Микола Бакай, Любомир Бордун, Тарас Гнатишин, Володимир 

Григорук, Михайло Грицюк, Олег Дячук, Євгеній Заграновський, Віталія 

Лукавська, Роман Маліновський, Тарас Михалушко, Вікторія Образцова, Ростислав 

Петруняк, Віктор Фітьо, Олександр Чемерис. 
 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 24 депутати міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 

Порядок денний 
1.  Про план роботи міської ради на друге півріччя 2022 року 

2.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

3.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету 

4.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2022 рік 

5.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план території в 

селі Королівка (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2623282701:01:001:0031), 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

6.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території в селі Шепарівці (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623288701020010254), Коломийської міської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області» 

7.  Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Коломийської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року 

8.  Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. №1390-22/2021 «Про затвердження 

Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1875-28/2022 «Про реорганізацію 

Коломийського ліцею № 6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» 

10.  Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Коломия на 



одну особу за другий квартал 2022 року 

11.  Про уповноваження управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради 

здійснювати приватизацію житлового фонду 

12.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. №1763-26/2022 «Про затвердження 

переліку об’єктів комунальної власності Коломийської територіальної громади, які підлягають 

приватизації у 2022 році» 

13.  Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської міської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

14.  Про надання орендної знижки за договором оренди майна комунальної власності 

15.  Про надання згоди на включення об’єктів до Переліку першого типу 

16.  Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку другого типу 

17.  Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району 

комунального майна без проведення аукціону 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 14 додаткових 

загальних питань та розглянути додаткове загальне питання «Про затвердження 

Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій редакції» перед 

загальним питанням №3 «Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету»: 

 Про внесення змін до 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; 

 Про визначення розпорядників коштів; 

 Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс 

матеріальні цінності (карету швидкої допомоги); 

 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742; 

 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267; 

 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153; 

 Про передачу на баланс незавершених капітальних інвестицій комунальному 

підприємству «Коломиятеплосервіс»; 

 Про передачу на баланс незавершених капітальних інвестицій комунальному 

підприємству «Коломиятеплосервіс»; 

 Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та майнових 

ресурсів міської ради заборгованостей з орендної плати майна комунальної 

власності; 

 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» 

у новій редакції; 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021р. № 1419-22/2021 

„Про погодження комунальному підприємству „Коломиятеплосервіс” вчинення 

значного господарського правочину”; 

 Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» та затвердження складу комісії з попереднього розгляду кандидатур на 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» у новій редакції; 

 Про присвоєння про звання «Почесний громадянин міста Коломиї»; 

 Про визнання такими, що втратили чинність рішення міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: внести 14 додаткових загальних питань до порядку денного та 

розглянути додаткове питання №10 перед загальним питанням №3 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 
 

Порядок денний 
1.  Про план роботи міської ради на друге півріччя 2022 року 

2.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

3.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій 

редакції 

4.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету 

5.  Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2022 рік 

6.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план території в 

селі Королівка (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2623282701:01:001:0031), 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

7.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території в селі Шепарівці (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623288701020010254), Коломийської міської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області» 

8.  Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Коломийської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року 

9.  Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. №1390-22/2021 «Про затвердження 

Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. №1875-28/2022 «Про 

реорганізацію Коломийського ліцею № 6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» 

11.  Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Коломия на 

одну особу за другий квартал 2022 року 

12.  Про уповноваження управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради 

здійснювати приватизацію житлового фонду 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. №1763-26/2022 «Про затвердження 

переліку об’єктів комунальної власності Коломийської територіальної громади, які підлягають 

приватизації у 2022 році» 

14.  Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської міської територіальної громади для передачі майна в оренду 

без проведення аукціону 

15.  Про надання орендної знижки за договором оренди майна комунальної власності 

16.  Про надання згоди на включення об’єктів до Переліку першого типу 

17.  Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку другого типу 

18.  Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району 

комунального майна без проведення аукціону 

19.  Про внесення змін до 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 

20.  Про визначення розпорядників коштів 

21.  Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс матеріальні цінності (карету 

швидкої допомоги) 

22.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742 

23.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

24.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А7153 

25.  Про передачу на баланс незавершених капітальних інвестицій комунальному 

підприємству «Коломиятеплосервіс» 

26.  Про передачу на баланс незавершених капітальних інвестицій комунальному 



  

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів 

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 Леся Бєлявська щодо ремонту дорожнього полотна по вул. Гетьманській та 

вул. Довбуша; 

 Галина Беля щодо прокладання асфальтного покриття від вул. Карпатської, 

Шкільної та Трильовського до ДНЗ №5 та Коломийського ліцею №7; 

 Галина Беля щодо ремонту дорожнього покриття по вул. Довбуша; 

 Галина Беля щодо встановлення каналізаційної мережі та прокладання 

асфальтного покриття по вул. Гетьманській. 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на друге півріччя 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник управління «Секретаріат ради» міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2043-34/2022 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник управління «Секретаріат ради» міської 

ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2044-34/2022 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Славомир Зумер, в.о. директора КП «Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2045-34/2022 додається 
 

підприємству «Коломиятеплосервіс» 

27.  Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та майнових ресурсів міської 

ради заборгованостей з орендної плати майна комунальної власності 

28.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021р. № 1419-22/2021 „Про 

погодження комунальному підприємству „Коломиятеплосервіс” вчинення значного 

господарського правочину” 

29.  Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста Коломиї» та 

затвердження складу комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Коломиї» у новій редакції 

30.  Про присвоєння про звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

31.  Про визнання такими, що втратили чинність рішення міської ради 



4. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів та внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2046-34/2022 зі змінами додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 

ДОПОВІДАЧ: Марія Буртик, директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2047-34/2022 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території в селі Королівка (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623282701:01:001:0031), Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, в.о. начальника управління містобудування міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2048-34/2022 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території в селі Шепарівці (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2623288701020010254), Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, в.о. начальника управління містобудування міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2049-34/2022 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Коломийської територіальної громади за І півріччя 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Андрейченко, начальник управління економіки міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2050-34/2022 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. 

№1390-22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Андрейченко, начальник управління економіки міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2051-34/2022 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022р. 

№1875-28/2022 «Про реорганізацію Коломийського ліцею № 6 імені Героя України 

Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 



ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Гурник з пропозицією надати слово представнику 

колективу Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова представнику колективу Коломийського ліцею 

№6 імені Героя України Тараса Сенюка, за – 20 

ВИРІШИЛИ: надати слово  

ВИСТУПИЛИ: Лідія Семенюк, представник колективу Коломийського ліцею №6 

імені Героя України Тараса Сенюка 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук 

ГОЛОСУВАЛИ: за питання №9, за-10 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

(оренди) житла в місті Коломия на одну особу за другий квартал 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2052-34/2022 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про уповноваження управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради здійснювати приватизацію житлового фонду 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2053-34/2022 додається 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. 

№1763-26/2022 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Коломийської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2022 році» 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2054-34/2022 додається 
 

14. СЛУХАЛИ: Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що 

перебувають у комунальній власності Коломийської міської територіальної 

громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2055-34/2022 додається 
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання орендної знижки за договором оренди майна 

комунальної власності 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголосив перерву 5 хв. 

Перерва 5 хв. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу сесії 
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на включення об’єктів до Переліку 

першого типу 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Віталій Гурник 

ВИСТУПИЛИ: Роман Борис, заступник генерального директора КНП 

«Коломийська ЦРЛ» Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2056-34/2022 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку 

другого типу 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2057-34/2022 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Івано-Франківській квартирно-

експлуатаційній частині району комунального майна без проведення аукціону 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2058-34/2022 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до 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 №2059-34/2022 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядників коштів 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2060-34/2022 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на 

баланс матеріальні цінності (карету швидкої допомоги) 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2061-34/2022 додається 



22. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А0742 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2062-34/2022 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2063-34/2022 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А7153 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2064-34/2022 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс незавершених капітальних 

інвестицій комунальному підприємству «Коломиятеплосервіс» 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2065-34/2022 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс незавершених капітальних 

інвестицій комунальному підприємству «Коломиятеплосервіс»  

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2066-34/2022 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс управлінню земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради заборгованостей з орендної плати майна 

комунальної власності 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2067-34/2022 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.11.2021р.№1419-22/2021 „Про погодження комунальному підприємству 

„Коломиятеплосервіс” вчинення значного господарського правочину” 

ДОПОВІДАЧ: Федір Чучман, в.о. директора КП «Коломиятеплосервіс» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2068-34/2022 додається 

 



29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про звання «Почесний 

громадянин міста Коломиї» та затвердження складу комісії з попереднього 

розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник управління «Секретаріат ради» міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2069-34/2022 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про присвоєння про звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ДОПОВІДАЧ: Світлана Бежук, начальник управління «Секретаріат ради» міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2070-34/2022 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував вшанувати пам'ять почесного громадянина міста Коломиї Мирона 

Забарила хвилиною мовчання і покладанням квітів на Алеї Слави, де спочиває 

полеглий Герой 

 

31. СЛУХАЛИ: Про визнання такими, що втратили чинність рішення міської 

ради 

ДОПОВІДАЧ: Мар'яна Кодіна, в.о. начальника управління культури та туризму 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2071-34/2022 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 4 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 34 сесії депутатами внесено 4 запити. Відповідно до пункту 12 статті 2.6 

Регламенту міської ради рішення міської ради з питань депутатських запитів за 

пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним (одноразовим) 

голосуванням. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2072-34/2022 - №2075-34/2022 додаються 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутись до розгляду загального питання №15 «Про 

надання орендної знижки за договором оренди майна комунальної власності» 

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду загального питання №15, за – 21 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду питання №15 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання орендної знижки за договором оренди майна 

комунальної власності 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2076-34/2022 додається 



Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 34 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк, Віталій Гурник, Леся Бєлявська, Галина Беля 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 34 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                                Вікторія БОЙКО 


