
Протокол 

Сорокової сесії 

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

26.01.2023 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: 21 депутат міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Галина Беля, Тарас Боднарук, Володимир Василевський, 

Мирослава Воротняк, Світлана Голдищук, Володимир Григорук, Роман Дячук, 

Євгеній Заграновський, Ігор Ільчишин, Роман Крутко, Андрій Куничак, Роман 

Маліновський, Уляна Мандрусяк, Тарас Михалушко, Ростислав Петруняк, Олег 

Романюк, Віктор Фітьо 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 21 депутат міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 40 сесії Коломийської міської ради 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутись до порядку денного 40 сесії Коломийської міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 5 додаткових 

загальних питань: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 р. №959-17/2021 

«Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями 

в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки»»; 

2. Про затвердження Програми «Пасажирський автомобільний транспорт 

Коломийської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» в новій редакції; 

3. Про визначення видів та переліку об'єктів суспільно корисних робіт для 

порушників на яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді 

безоплатних громадських робіт та оплачуваних суспільно корисних робіт на 2023 

рік.; 



4. Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для 

засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2023 рік.; 

5. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2023 рік (09530000000) код бюджету. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний  
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому зі змінами 
 

Порядок денний 
 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 р. 

№959-17/2021 «Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки»» 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Білоскурський, генеральний директор КНП «Коломийська 

інфекційна лікарня КМР Івано-Франківської області»» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2485-40/2023 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Пасажирський автомобільний 

транспорт Коломийської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» в 

новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2486-40/2023 додається 

 

1.  Д.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 р. №959-17/2021 «Про 

затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в 

Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки»» 

2.  Д.2. Про затвердження Програми «Пасажирський автомобільний транспорт Коломийської 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки» в новій редакції 

3.  Д.3. Про визначення видів та переліку об'єктів суспільно корисних робіт для порушників 

на яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді безоплатних громадських 

робіт та оплачуваних суспільно корисних робіт на 2023 рік. 

4.  Д.4. Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для засуджених 

до покарання у виді громадських робіт на 2023 рік. 

5.  Д.5. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік 

(09530000000) код бюджету 



3. СЛУХАЛИ: Про визначення видів та переліку об'єктів суспільно корисних 

робіт для порушників на яких судом покладено адміністративне стягнення у 

вигляді безоплатних громадських робіт та оплачуваних суспільно корисних робіт 

на 2023 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за –22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2487-40/2023 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних 

робіт для засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2023 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Радовець, начальник управління комунального господарства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2488-40/2023 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2023 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Гавдуник, начальник управління фінансів і внутрішнього 

аудиту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2489-40/2023 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 9 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 40 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 – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2490-40/2023-№2498-40/2023 додається 
 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Леся Бєлявська, Максим Мензатюк 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття другого пленарного засідання 40 сесії. 
 

Депутати виконали Гімн України 
 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 
 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                                   Вікторія БОЙКО 


