
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

 

06 квітня 2021 р.                                                                                         16:00 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Євгеній Заграновський, Сергій Коцюр, Віктор 

Будзінський, Віктор Фітьо, Галина Беля, Олег Романюк, Володимир Григорук, 

Сергій Федчук, Роман Маліновський, Олександр Поясик 

 

Запрошені: Перший заступник міського голови Олег Токарчук, заступник 

міського голови Володимир Мельничук, заступник міського голови Сергій 

Проскурняк, керуючий справами виконкому Тарас Кухтар. 

 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

11 сесії (2 пленарне) засідання Коломийської міської ради та 

продовження розгляду земельних питань 

1 Про затвердження Положення про відділ комунікації та інформаційних 

технологій міської ради 

2 Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної 

власності Коломийської міської ради 

3 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-9/2021 

«Про Перелік майна, яке належить до комунальної власності 

Коломийської територіальної громади» 

4 Про внесення змін до рішення міської ради від  17.12.2020 року №37-

3/2020 «Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 

2021-2025 роки» 
5 Про внесення до порядку денного додаткового питання Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення 

від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ груп» 

 

 

 

 



Порядок денний 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

Про затвердження Положення про відділ комунікації та інформаційних 

технологій міської ради 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський повідомив, що 

розпорядженням міського голови від 29.03.2021 року №114-р зупинено дію 

рішення Коломийської міської ради від 25.03.2021 року №458-11/2021 та для 

подолання вето та прийняття рішення міської ради необхідно волевиявлення 

2/3 депутатів від загального складу ради. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 
ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії (2 пленарне) 

засідання. 

Погоджено. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

Про затвердження Положення про відділ з питань майна комунальної власності 

Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський повідомив, що 

розпорядженням міського голови від 29.03.2021 року №113-р зупинено дію 

рішення Коломийської міської ради від 25.03.2021 року №459-11/2021 та для 

подолання вето та прийняття рішення міської ради необхідно волевиявлення 

2/3 депутатів від загального складу ради. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 
ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії (2 пленарне) 

засідання. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про 

Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської 

територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії (2 пленарне) 

засідання. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №37-3/2020 

«Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 

роки» 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Григорук, Роман Маліновський, Олег Романюк, 

Олександр Поясик, міський голова Богдан Станіславський, Сергій Федчук, 

Віктор Фітьо 

ВИРІШИЛИ: не вносити проект рішення до порядку денного 11 сесії (2 

пленарне) засідання. 

Погоджено. 

 



5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 

«Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ груп» 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 11 сесії (2 пленарне) 

засідання. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, міський голова Богдан Станіславський, Андрій 

Куничак, Тарас Кухтар, Віктор Фітьо 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


