
Протокол 

Сорок другої сесії 

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

23.02.2023 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: 27 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Володимир Василевський, Володимир Григорук, Михайло Грицюк, 

Олег Дячук, Ігор Ільчишин, Андрій Куничак, Роман Маліновський, Ростислав 

Петруняк, Олександр Поясик, Віктор Фітьо, Олександр Чемерис. 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 27 депутатів міської ради, сесія повноважна 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 42 сесії Коломийської міської ради 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Запропонував повернутись до порядку денного 42 сесії Коломийської міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 12 додаткових 

загальних питань: 

1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 2022 рік; 

2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 4 квартал 2022 року; 

3. Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально 

визначеного майна до комунальної власності Коломийської міської територіальної 

громади; 

4. Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються за рахунок 

коштів міського бюджету та переліку категорій осіб, які звільняються від плати за 

надання соціальних послуг; 



5. Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які надаються Єдиним 

центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї; 

6. Про розмір плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти 

Коломийської міської територіальної громади; 

7. Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та 

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

8. Про внесення змін до цільової програми «Культура, молодь, туризм 

Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки»; 

9. Про реалізацію проєкту – переможця дванадцятого обласного конкурсу 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2023 році; 

10. 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; 

11. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2023 рік (09530000000) код бюджету; 

12. Про ліквідацію комунального підприємства «Госпрозрахункове проектно-

виробниче архітектурно-планувальне бюро відділу архітектури і містобудування». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний  
 

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 
 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська запропонувала надати слово Олегу Микитюку, 

головному командиру Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання слова Олегу Микитюку, за - 26 

ВИРІШИЛИ: надати слово 

ВИСТУПИЛИ: Олег Микитюк, головний командир Всеукраїнської організації 

«Тризуб» імені Степана Бандери 
 

Порядок денний 
 

1.  Д.1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради за 2022 рік 

2.  Д.2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради за 4 квартал 2022 року 

3.  Д.3. Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально визначеного 

майна до комунальної власності Коломийської міської територіальної громади 

4.  Д.4. Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються за рахунок коштів 

міського бюджету та переліку категорій осіб, які звільняються від плати за надання 

соціальних послуг 

5.  Д.5. Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які надаються Єдиним центром 

надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 

6.  Д.6. Про розмір плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти Коломийської 



 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 2022 рік 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2548-42/2023 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 4 квартал 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "КОЛОМИЙСЬКА 

ЦРЛ» КМР 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2549-42/2023 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження акта приймання-передачі окремого 

індивідуально визначеного майна до комунальної власності Коломийської міської 

територіальної громади 

ДОПОВІДАЧ: Вікторія Виноградова, начальник управління «ЦНАП» міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2550-42/2023 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються 

за рахунок коштів міського бюджету та переліку категорій осіб, які звільняються 

від плати за надання соціальних послуг 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2551-42/2023 додається 

міської територіальної громади 

7.  Д.7. Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення 

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

8.  Д.8. Про внесення змін до цільової програми «Культура, молодь, туризм Коломийської 

ТГ» на 2022-2025 роки» 

9.  Д.9. Про реалізацію проєкту – переможця дванадцятого обласного конкурсу проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування у 2023 році 

10.  Д.10. 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 

11.  Д.11. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік 

(09530000000) код бюджету 

12.  Д.12.  Про ліквідацію комунального підприємства «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро відділу архітектури і містобудування» 



5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які 

надаються Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста 

Коломиї 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2552-42/2023 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про розмір плати за перебування дітей у закладах дошкільної 

освіти Коломийської міської територіальної громади 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2553-42/2023 додається 

 

7. 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 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2554-42/2023 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Культура, молодь, 

туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Мар’яна Кодіна, заступник начальника управління культури та 

туризму міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2555-42/2023 зі змінами додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про реалізацію проєкту – переможця дванадцятого обласного 

конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2023 році 

ДОПОВІДАЧ: Мар’яна Кодіна, заступник начальника управління культури та 

туризму міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2556-42/2023 додається 

 

10. 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 – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2557-42/2023 додається 

 

 



11. 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 – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2558-42/2023 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію комунального підприємства 

«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро відділу 

архітектури і містобудування» 

ДОПОВІДАЧ: Ірина Жолоб , начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2559-42/2023 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 11 депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 42 сесії депутатами внесено 11 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 №2560-42/2023-№2570-42/2023 додається 

 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 42 сесії. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 
 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                                   Вікторія БОЙКО 


