
Протокол 

Тридцять шостої сесії 

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

18.10.2022 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: 23 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Тарас Боднарук, Любомир Бордун, Алла Галайчук, Михайло 

Грицюк, Іван Данилишин, Ігор Ільчишин, Ігор Костюк, Андрій Куничак, Роман 

Маліновський, Мирослав Михайлюк, Тарас Михайлушко, Вікторія Образцова, 

Ростислав Петруняк, Олександр Поясик, Олександр Чемерис 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 23 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 36 сесії Коломийської міської ради 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутись до порядку денного 36 сесії Коломийської міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного загальне 

питання №2 «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території з внесенням змін в схему зонування міста Коломия для 

будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з торгово-офісними 

приміщеннями по вул. Івана Новодворського, 15А в місті Коломия, Коломийської 

міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: не знімати з порядку денного загальне питання №2 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутися до питання про зняття з порядку денного 

загального питання №2 «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в схему зонування міста 

Коломия для будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з торгово-

офісними приміщеннями по вул. Івана Новодворського, 15А в місті Коломия, 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: повернутися до зняття з порядку денного загального питання №2 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував зняти з порядку денного загальне питання №2 «Про надання 

дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план території з 

внесенням змін в схему зонування міста Коломия для будівництва групи 

багатоквартирних житлових будинків з торгово-офісними приміщеннями по вул. 

Івана Новодворського, 15А в місті Коломия, Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного загальне питання №2 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 9 додаткових 

загальних питань: 

1. Про затвердження списку присяжних для Коломийського міськрайонного 

суду Івано-Франківської області; 

2. Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської 

ради восьмого демократичного скликання; 

3. Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області; 

4. Про затвердження статуту опорного закладу освіти Коломийського ліцею 

№ 9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції; 

5. Про надання дозволу на списання основних засобів; 

6. Про визначення розпорядників коштів; 

7. 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; 

8. Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської 

ради восьмого демократичного скликання; 

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

«Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23  

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Також на погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 

звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани 

Онищук  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24  

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Надав слово Сергію Коцюру, депутату міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр запропонував внести у порядок денний звернення 

Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської обласної ради 

Олександра Сича, генерального директора Івано-Франківського обласного 

Комунального агролісогосподарського підприємства Івано-Франківськоблагроліс 

Олега Олійника 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Поставив на голосування пропозицію Сергія Коцюра щодо внесення у 

порядок денний звернення Коломийської міської ради до голови Івано-

Франківської обласної ради Олександра Сича, генерального директора Івано-

Франківського обласного Комунального агролісогосподарського підприємства 

Івано-Франківськоблагроліс Олега Олійника та розгляд звернень першими у 

порядку денному 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24  

ВИРІШИЛИ: внести в порядок денний та розглянути 2 звернення першими у 

порядку денному  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами 

 

 

Порядок денний 
1.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук 

2.  Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської обласної ради Олександра 

Сича, генерального директора Івано-Франківського обласного Комунального 

агролісогосподарського підприємства Івано-Франківськоблагроліс Олега Олійника 

3.  Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Зеленосвіт» на 2023 рік 

4.  Про затвердження списку присяжних для Коломийського міськрайонного суду Івано-

Франківської області 

5.  Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 



 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації Світлани Онищук 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за –24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2199-36/2022 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-

Франківської обласної ради Олександра Сича, генерального директора Івано-

Франківського обласного Комунального агролісогосподарського підприємства 

Івано-Франківськоблагроліс Олега Олійника 

ДОПОВІДАЧ: Сергій Коцюр, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2200-36/2022 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Зеленосвіт» на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Василь Михайлищук, директор КП «Зеленосвіт» 

ГОЛОСУВАЛИ: за –24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2201-36/2022 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку присяжних для Коломийського 

міськрайонного суду Івано-Франківської області 

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

ради 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2202-36/2022 додається 

6.  Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей Коломийського ліцею 

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

області 

7.  Про затвердження статуту опорного закладу освіти Коломийського ліцею № 9 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції 

8.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

9.  Про визначення розпорядників коштів 

10.  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 

11.  Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 

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

виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу» 



5. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата 

Коломийської міської ради восьмого демократичного скликання 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2203-36/2022 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів та матеріальних 

цінностей Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2204-36/2022 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту опорного закладу освіти 

Коломийського ліцею № 9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області в 

новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2205-36/2022 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Юлія Тимків, заступник начальника управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2206-36/2022 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядників коштів 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2207-36/2022 додається 
 

10. 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 ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2208-36/2022 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата 

Коломийської міської ради восьмого демократичного скликання 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020 р. 

№16-2/2020 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження 

його складу» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Роман Дячук, начальник юридичного відділу 

міської ради Любов Сончак, депутат міської ради Галина Беля, заступник міського 

голови Сергій Проскурняк  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2209-36/2022 додається 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про завершення другого пленарного засідання 36 сесії. 

Про дату та час третього пленарного засідання 36 сесії міської ради буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                                   Вікторія БОЙКО 


