
Протокол 

П’ятої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

05.01.2021 року                                                                                        м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 
Присутні: 30 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Андрій Божик, Віктор Будзінський, Михайло Грицюк, Ігор Ільчишин, 

Ігор Костюк, Роман Маліновський, Олександр Поясик, Олег Романюк 

 

Присутні запрошені: перший заступник Міністра охорони здоров'я України 

Ірина Садов'як, начальник Коломийського відділу поліції Андрій Тимків, 

начальник Коломийського МРВ управління державної служби надзвичайних 

ситуацій в Івано-Франківській області Павло Хоміцький, перший заступник 

начальника установи - заступник начальника установи з нагляду і безпеки, 

охорони та оперативної роботи Державної установи "Коломийська виправна 

колонія (№41)", Андрій Дацишин, генеральний директор КНП "Коломийська 

центральна районна лікарня" Коломийської районної ради Андрій Кошкін 

 

Про відкриття 5 (позачергової) сесії міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: відкрити 5 (позачергову) сесію міської ради  

Засідання 5 (позачергової) сесії міської ради вважається відкритим 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Про прийняття порядку денного за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Оголошення. 

ВИСТУПИЛИ: Роман Дячук, Сергій Федчук, Віктор Фітьо, депутати міської 

ради Андрій Куничак, секретар міської ради, Олександр Чемерис, депутат 

міської ради 

 

Порядок денний 

1. Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг 



2.  Про звернення Коломийської міської ради до Кабінету Міністрів України, 

Державного агентства автомобільних доріг України, Служби автомобільних 

доріг у Івано-Франківській області, КП “Дороги Прикарпаття” 

3.  Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 

4.  Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в 

місті Коломия на одну особу за четвертий квартал 2020 року 

5. Про внесення змін в рішення міської ради від 24.10.2019 року № 4073-

54/2019 «Про аукціонну комісію для продажу об’єктів комунальної власності 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

6. Про втрату чинності рішень міської ради 

7.  Про передачу у власність житлового приміщення в гуртожитку вул. Степана 

Бандери,15 

8. Про прийняття у власність Коломийської територіальної громади цілісного 

майнового комплексу КНП «Коломийська центральна лікарня» 

Коломийської районної ради 

 

Порядок денний 
 

 1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

ДОПОВІДАЧ: Олег Токарчук, перший заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 196-5/2021 додається 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Кабінету 

Міністрів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Служби 

автомобільних доріг у Івано-Франківській області, КП “Дороги Прикарпаття” 

ДОПОВІДАЧ: Олег Токарчук, перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: Микола Андрійчук, депутат міської ради щодо вузької 

небезпечної обочини в с. Саджавка по вул. Українська (біля моста); 

ВИСТУПИЛИ: Мирослав Гаєвий, депутат міської ради щодо освітлення та 

створення безпечних умов на кільцевій розв’язці села Шепарівці та 

встановлення пішохідного перехіду біля школи села Шепарівці; 
ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, депутат міської ради щодо недостатньої кількісті 

пішохідних переходів та відсутності обмежувачів швидкості по вул. Карпатська. 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, депутат міської ради щодо освітлення кільцевої 

розв’язки в с. Королівка; 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, секретар міської ради щодо звернення до 

керівників служб автомобільних доріг. 

 

 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський  
 Надав слово для виступу начальнику Коломийського відділу поліції 

Андрію Тимківу 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Андрій Куничак, секретар міської ради, 

Євгеній Заграновський, Віктор Фітьо, Тарас Боднарук. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський  
 Надав слово начальнику Коломийського МРВ управління державної 

служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Павлу Хоміцькому.  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський  
 Надав слово для виступу першому заступнику начальника установи-

заступнику начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та оперативної 

роботи Державної установи "Коломийська виправна колонія (№41)" Андрію 

Дацишину 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Кухтар, керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради про міську програму «Безпечне та комфортне місто». 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 197-5/2021 зі змінами додається 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 198-5/2021 додається 

 

 4. СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму 

(оренди) житла в місті Коломия на одну особу за четвертий квартал 2020 року  

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 199-5/2021 додається 

 

 5. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін в рішення міської ради від 24.10.2019 

року №4073-54/2019 «Про аукціонну комісію для продажу об’єктів комунальної 

власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак щодо включення в аукціонну комісію для 

продажу об’єктів комунальної власності Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади депутата міської ради Галину Белю 

ГОЛОСУВАЛИ: за -31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 200-5/2021 зі змінами додається 

 

 

 



 6. СЛУХАЛИ:  Про втрату чинності рішень міської ради  

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 201-5/2021 додається 

 

 7. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність житлового приміщення в 

гуртожитку вул. Степана Бандери, 15 

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 202-5/2021 додається 

 

 8. СЛУХАЛИ: Про прийняття у власність Коломийської територіальної 

громади цілісного майнового комплексу КНП «Коломийська центральна 

лікарня» Коломийської районної ради  

ДОПОВІДАЧ: Роман Мадерук, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ВИСТУПИЛИ: перший заступник Міністра охорони здоров'я України Ірина 

Садов’як, генеральний директор КНП "Коломийська центральна районна 

лікарня" Коломийської районної ради Андрій Кошкін, депутат міської ради 

Сергій Коцюр 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 203-5/2021 зі змінами додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Питання порядку денного 5 сесії міської ради розглянуто.  

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо, депутат міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 
Про закриття 5 сесії міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 30 

ВИРІШИЛИ: 5 сесію міської ради вважати закритою. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 
 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії  

організаційного відділу міської ради                                  Христина БОГАК 


