
Протокол 

Тридцять дев’ятої сесії 

(1 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

19.12.2022 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: 31 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Іван Данилишин, Ігор Ільчишин, Ігор Костюк, Андрій Куничак, 

Роман Маліновський, Ростислав Петруняк, Олександр Поясик, Віктор Фітьо. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 31 депутатів міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За надання слова батькам загиблих захисників України 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Надія Бордун, мати Любомира Бордуна, загиблого захисника 

України, депутата 8 демократичного скликання Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук 

ВИСТУПИЛИ: Любов Козак, мати загиблого захисника України Михайла Козака 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля, Сергій Коцюр 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Доручив Любомиру Зубику розміщувати на сітілайтах та білбордах, які 

знаходяться на території Коломийської міської ТГ фотографії загиблих захисників 

України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Наталія Тарабалка, мати Степана Тарабалки, загиблого Героя 

України 

 

Пластуни передали Вифлеємський вогонь. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 



Порядок денний 
‒  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

‒  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території з внесенням змін в схему зонування по вул. Моцарта (в межах земельної 

ділянки з кадастровим номером 2610600000:17:002:0168) в місті Коломия, Коломийської 

міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

‒  Про встановлення п’ятої категорії посад та присвоєння чергових рангів посадовим 

особам місцевого самоврядування старостам у старостинських округах 

‒  Про надання згоди комунальному підприємству «Коломияводоканал» на списання 

основних засобів 

‒  Про передачу на баланс Коломийського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки матеріальних цінностей 

‒  Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних цінностей, витрат на 

поточний ремонт 

‒  Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей 

‒  Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей, витрат на 

поточний ремонт, технічний нагляд, електромонтажні роботи, виготовлення кошторисної 

документації 

‒  Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» 

матеріальних цінностей 

‒  Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» 

матеріальних цінностей 

‒  Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області матеріальних цінностей, витрат на 

ремонт транспортних засобів 

‒  Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік (0953000000) код 

бюджету 

‒  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

‒  Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

‒  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

‒  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

‒  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

‒  Про поділ земельної ділянки в місті Коломия на вулиці Володимира Гнатюка, 38/2 

‒  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

‒  Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

‒  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

‒  Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

‒  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в селі 

Шепарівці 

‒  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

‒  Про надання земельних ділянок у власність 

‒  Про надання земельних ділянок у власність 

‒  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 13 додаткових 

загальних питань та розглянути загальне питання №12 «Про бюджет Коломийської 

міської територіальної громади на 2023 рік (0953000000) код бюджету» після 

додаткових загальних питань: 

− 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»; 

− 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; 

− Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022 року №1853 

28/2022 «Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 

2019 -2023 роки», в новій редакції»; 

− Про внесення змін до цільової програми «Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня- комунального некомерційного підприємства «Обласний 

госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради» на 2022-2023 роки»; 

− Про надання дозволу на списання основних засобів; 

− Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Полігон Екологія» на 2023 рік у новій редакції; 

− Про внесення змін до "Комплексної цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021 р. №425-11/2021; 

− Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових видів 

спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки»; 

− Про внесення змін до Програми удосконалення казначейського 

обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки; 

− Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

− Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коломийської міської територіальної громади на 2023-2027 роки; 

− Про внесення змін до програми «Сприяння розвитку та зміцнення 

матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років», затвердженої 

рішенням міської ради від 09.12.2021 р. № 1542-23/2021; 

− Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади 

на 2022 рік (09530000000) код бюджету. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути загальне питання №12 після 

додаткових загальних питань 

 

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 присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

2.  Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план території з 

внесенням змін в схему зонування по вул. Моцарта (в межах земельної ділянки з кадастровим 

номером 2610600000:17:002:0168) в місті Коломия, Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

3.  Про встановлення п’ятої категорії посад та присвоєння чергових рангів посадовим особам 

місцевого самоврядування старостам у старостинських округах 

4.  Про надання згоди комунальному підприємству «Коломияводоканал» на списання основних 

засобів 

5.  Про передачу на баланс Коломийського районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки матеріальних цінностей 

6.  Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних цінностей, витрат на 

поточний ремонт 

7.  Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей 

8.  Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних цінностей, витрат на 

поточний ремонт, технічний нагляд, електромонтажні роботи, виготовлення кошторисної 

документації 

9.  Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» 

матеріальних цінностей 

10.  Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» 

матеріальних цінностей 

11.  Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Івано-Франківській області матеріальних цінностей, витрат на ремонт транспортних 

засобів 

12.  Д.1. 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» 

13.  Д.2. 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 

14.  Д.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022 року №1853 28/2022 «Про 

затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019 -2023 роки», в новій 

редакції» 

15.  Д.4. Про внесення змін до цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня- 

комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-

Франківської обласної ради» на 2022-2023 роки» 

16.  Д.5. Про надання дозволу на списання основних засобів 

17.  Д.6. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Полігон Екологія» на 

2023 рік у новій редакції 

18.  Д.7. Про внесення змін до "Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 25.03.2021 р. №425-11/2021 

19.  Д.8. Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових видів спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

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

бюджету на 2019-2023 роки 

21.  Д.10. Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» 

22.  Д.11. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування Коломийської 

міської територіальної громади на 2023-2027 роки 



 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Чи є депутатські оголошення та інформації? 

ВИСТУПИЛИ: Мирослава Воротняк 

 

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 покриття по вул. А. Онищука; 

‒  Микола Бакай щодо інформування населення про час роботи установ, куди 

можна подати заяву на повернення переплати за спожитий газ у травні 2022 року та 

можливості прийому документів із позначкою про прийняття і подальшою 

реєстрацією в умовах відсутності електроенергії. 

 

 

23.  Д.12. Про внесення змін до програми «Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військових частин на період 2022-2023 років», затвердженої рішенням міської ради від 

09.12.2021 р. № 1542-23/2021 

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

(09530000000) код бюджету 

25.  Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік (0953000000) код 

бюджету 

26.  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

27.  Про землекористування на вулиці Василя Атаманюка, 11 

28.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

29.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

30.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

31.  Про поділ земельної ділянки в місті Коломия на вулиці Володимира Гнатюка, 38/2 

32.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

33.  Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

34.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

35.  Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

36.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в селі Шепарівці 

37.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

38.  Про надання земельних ділянок у власність 

39.  Про надання земельних ділянок у власність 

40.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 



Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

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

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2383-39/2022 зі змінами додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

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

вул. Моцарта (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2610600000:17:002:0168) в місті Коломия, Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, начальник управління містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2384-39/2022 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення п’ятої категорії посад та присвоєння 

чергових рангів посадовим особам місцевого самоврядування старостам у 

старостинських округах 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2385-39/2022 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Коломияводоканал» на списання основних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Славомир Зумер, в.о. директора КП "Коломияводоканал" 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2386-39/2022 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки матеріальних 

цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2387-39/2022 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А0742 

матеріальних цінностей, витрат на поточний ремонт 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2388-39/2022 додається 



7. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А4267 

матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2389-39/2022 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А4267 

матеріальних цінностей, витрат на поточний ремонт, технічний нагляд, 

електромонтажні роботи, виготовлення кошторисної документації 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2390-39/2022 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 

102 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил 

територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2391-39/2022 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 

102 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил 

територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2392-39/2022 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей, витрат на ремонт транспортних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2393-39/2022 додається 

 

12. 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 – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2394-39/2022 додається 



13. 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 КМР» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2395-39/2022 додається 

 

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

року №1853 28/2022 «Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я 

громади на 2019 -2023 роки», в новій редакції» 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2396-39/2022 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Сприяння закладу 

медицини вторинного рівня- комунального некомерційного підприємства 

«Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради» на 2022-

2023 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Коба, начальник відділу охорони здоров’я міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2397-39/2022 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2398-39/2022 додається 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Полігон Екологія» на 2023 рік у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Михайло Попелюк, в.о. директора КП «Полігон Екологія» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2399-39/2022 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до "Комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 

2021-2025 роки", затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021 р. №425-

11/2021 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2400-39/2022 додається 

 

 

 



19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових 

видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Колесник, начальник управління спорту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2401-39/2022 додається 

 
20. 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 – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2402-39/2022 додається 

 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2403-39/2022 додається 

 
22. 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 – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2404-39/2022 додається 

 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Сприяння розвитку та 

зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років», 

затвердженої рішенням міської ради від 09.12.2021 р. № 1542-23/2021 

ДОПОВІДАЧ: Ярослав Савчук, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2405-39/2022 зі змінами додається 

 
24. 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 – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2406-39/2022 додається 

 

 

 

 



25. СЛУХАЛИ: Про бюджет Коломийської міської територіальної громади 

на 2023 рік (0953000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2407-39/2022 додається 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про завершення першого пленарного засідання 39 сесії. 

Про дату та час другого пленарного засідання 39 сесії міської ради буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                        Іванна ГОЛИНСЬКА 

 

 


