
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

07 жовтня 2021 р.                                                                                        09:00 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Віктор Фітьо, Олег Романюк, Ігор 

Костюк, Тарас Боднарук, Сергій Коцюр, Сергій Федчук 

Запрошені: заступник начальника фінансового управління міської ради Ольга 

Циганчук 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

20 (позачергової) сесії засідання Коломийської міської ради 

 

1 Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

2 Про надання дозволу комунальному підприємству «Полігон Екологія» на 

укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної 

техніки 

3 Про встановлення умов повернення субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки згідно укладеного договору 

фінансового лізингу на придбання комунальної техніки 

4 Д.1. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

5 Д.2. Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури 

«Народний дім» та затвердження Статуту Комунального закладу Палацу 

культури та мистецтв «Народний дім» 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 20 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 



2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Полігон Екологія» на укладання договору фінансового лізингу на придбання 

комунальної техніки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Віктор Фітьо, Сергій Федчук, Ігор 

Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 20 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення умов повернення субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки згідно укладеного договору 

фінансового лізингу на придбання комунальної техніки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Віктор Фітьо, Сергій Федчук, Ігор 

Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 20 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2021 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Богдан Станіславський, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 20 (позачергової) сесії 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури «Народний дім» та 

затвердження Статуту Комунального закладу Палацу культури та мистецтв 

«Народний дім»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 20 (позачергової) сесії 

Погоджено. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


