
Протокол 

Тридцять сьомої сесії 

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

16.11.2022 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: 27 депутати міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Галина Беля, Володимир Григорук, Іван Данилишин, Ігор 

Ільчишин, Ігор Костюк, Андрій Куничак, Роман Маліновський, Тарас Михалушко, 

Олександр Поясик, Сергій Проскурняк, Віктор Фітьо 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 27 депутати міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 37 сесії Коломийської міської ради 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутись до порядку денного 37 сесії Коломийської міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 18 додаткових 

загальних питань та розглянути додаткове загальне питання №13 «Про уточнення 

бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік (09530000000) 

код бюджету» останнім в порядку денному: 

1. Про внесення змін до структури та чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради; 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2021 року № 1184-

19/2021 «Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки»; 

3. Про зміни у складі постійних комісій міської ради; 



4. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

місті Коломиї на 2018-2022 роки; 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 

«Про затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки»; 

6. Про внесення змін в рішення міської ради від 09.12.2021 року № 1522-

23/2021 «Про затвердження програми «Навчання та підвищення кваліфікації 

працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки»; 

7. Про затвердження програми "Фінансове забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Управління Служби безпеки України в Івано-

Франківській області на 2022-2024 роки"; 

8. Про надання дозволу на списання основних засобів; 

9. Про внесення змін до Програми удосконалення казначейського 

обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки; 

10. 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»; 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-

28/2017 «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки»; 

12. Про обслуговування коштів бюджету Коломийської міської 

територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень 

бюджетних установ в установах банків державного сектора у 2023 році; 

13. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету; 

14. Про прийняття на баланс управління спорту міської ради нежитлового 

приміщення м. Коломия, вул. Кобилянської, 8; 

15. Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів; 

16. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коломийської міської територіальної громади на 2023-2027 роки; 

17. Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та 

збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки; 

18. Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» в новій редакції 

ГОЛОСУВАЛИ: за –  27 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний та розглянути додаткове загальне питання 

№13 останнім у порядку денному 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами 

 

 



Порядок денний 

 

 

Порядок денний 

 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

1.  Д.1. Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради 

2.  Д.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2021 року № 1184-19/2021 «Про 

затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в 

Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

3.  Д.3. Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

4.  Д.4. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї 

на 2018-2022 роки 

5.  Д.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 «Про 

затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки» 

6.  Д.6. Про внесення змін в рішення міської ради від 09.12.2021 року № 1522-23/2021 «Про 

затвердження програми «Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та 

її виконавчих органів на 2022-2024 роки» 

7.  Д.7. Про затвердження програми "Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської 

ради та Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на 2022-2024 

роки" 

8.  Д.8. Про надання дозволу на списання основних засобів 

9.  Д.9. Про внесення змін до Програми удосконалення казначейського обслуговування 

міського бюджету на 2019-2023 роки 

10.  Д.10. 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» 

11.  Д.11. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-28/2017 «Про 

затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 

2018-2022 роки» 

12.  Д.12. Про обслуговування коштів бюджету Коломийської міської територіальної громади 

у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах 

банків державного сектора у 2023 році 

13.  Д.14.Про прийняття на баланс управління спорту міської ради нежитлового приміщення           

м. Коломия, вул. Кобилянської, 8 

14.  Д.15. Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

15.  Д.16. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування Коломийської 

міської територіальної громади на 2023-2027 роки 

16.  Д.17. Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення 

надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки 

17.  Д.18. Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» в новій редакції 

18.  Д.13. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету 



ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за –27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2277-37/2022 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2021 

року № 1184-19/2021 «Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу 

медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 

2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за –27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2278-37/2022 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2279-37/2022 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2280-37/2022 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. 

№1296-21/2021 «Про затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 

2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Зубик, начальник управління комунікації та 

інформаційних технологій міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2281-37/2022 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 09.12.2021 року 

№ 1522-23/2021 «Про затвердження програми «Навчання та підвищення 

кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2282-37/2022 додається 

 



7. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Фінансове забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та Управління Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області на 2022-2024 роки" 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2283-37/2022 зі змінами додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Олеся Яворська, в.о. начальника управління освіти міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2284-37/2022 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми удосконалення 

казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2285-37/2022 додається 

 

10. 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: Інна Ткачук, начальник управління економіки міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2286-37/2022 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. 

№2192-28/2017 «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Інна Ткачук, начальник управління економіки міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2287-37/2022 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про обслуговування коштів бюджету Коломийської міської 

територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень 

бюджетних установ в установах банків державного сектора у 2023 році 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2288-37/2022 додається 

 



13. СЛУХАЛИ: Про прийняття на баланс управління спорту міської ради 

нежитлового приміщення м. Коломия, вул. Кобилянської, 8 

ДОПОВІДАЧ: Любов Бурденюк, начальник управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2289-37/2022 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2290-37/2022 зі змінами додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування Коломийської міської територіальної громади на 2023-2027 роки 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2291-37/2022 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми оптимізації процесів 

оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 

2019-2023 роки 

ДОПОВІДАЧ: Мирослава Бундзяк, заступник начальника Коломийської ДПІ ГУ 

ДПС в Івано-Франківській області 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2292-37/2022 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2293-37/2022 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 2294-37/2022 зі змінами додається 

 

 



19. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 9 депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 37 сесії депутатами внесено 9 запитів. 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 - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2295-37/2022 - №2303-37/2022 додається 

 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Леся Бєлявська, Роман Дячук, Мирослава 

Воротняк, Сергій Федчук 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття другого пленарного засідання 37 сесії. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                                   Вікторія БОЙКО 


