
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

12 березня 2022 р.                                                                                       10:30 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Галина Беля, Олег Дячук, Микола 

Бакай, Максим Мензатюк, Мирослав Михайлюк, Мирослав Гаєвий, Євгеній 

Заграновський, Світлана Голдищук, Сергій Коцюр, Олег Романюк, Сергій 

Федчук, Віктор Фітьо 

Запрошені: заступник міського голови Роман Остяк, заступник міського голови 

Володимир Мельничук, заступник міського голови Михайло Качанський, 

керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тарас Кухтар, заступник 

начальника управління-начальник бюджетного відділу фінансового управління 

міської ради Ольга Циганчук, в.о. начальника управління соціальної політики 

міської ради Людмила Яремчук, начальник управління бухгалтерського обліку 

та закупівель міської ради Наталя Геник, начальник відділу з питань цивільного 

захисту міської ради Руслан Юрійчук, головний спеціаліст-юрисконсульт 

відділу муніципальної інспекції міської ради Ярослав Грицик 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

30 (позачергової) сесії засідання Коломийської міської ради 
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020р. №16-2/2020 «Про 

утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу» 

2. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022рік 

(09530000000) код бюджету 

3. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2022 рік 

4. Про внесення змін до Фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-

Франківської області» на 2022 рік та викладення його в новій редакції 

5. Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно 

здійснити для забезпечення нагальної та/або необхідної для виконання своїх функцій 

потреби Коломийської міської ради 

6. Про затвердження плану першочергових заходів підготовки території Коломийської 

міської територіальної громади до оборони в особливий період 

7. Про забезпечення захисних споруд цивільного захисту населення необхідним 

інвентарем 

8. Про затвердження Програми фінансового забезпечення та зміцнення матеріально-

технічної бази відділу муніципальної інспекції на 2022-2025 роки» 



9. Д.1 Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021 р. № 1531-23/2021 

«Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-

2025 роки» 

 

Порядок денний 

 

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

11.12.2020р. №16-2/2020 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та 

затвердження його складу» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Андрій Божик, Олег 

Романюк, Сергій Коцюр, Віктор Фітьо, Тарас Кухтар 

 

2. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2022рік (09530000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Циганчук, Сергій Федчук, Ярослав Грицик, Богдан 

Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 30 (позачергової) сесії 

та розглянути його в кінці порядку денного. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2022 рік 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 30 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2022 рік та викладення його в 

новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 30 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, 

робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення нагальної та/або 

необхідної для виконання своїх функцій потреби Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Наталя Геник, Сергій Федчук, Роман Остяк, Богдан 

Станіславський, Мирослав Михайлюк, Михайло Качанський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 30 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

 



6. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану першочергових заходів 

підготовки території Коломийської міської територіальної громади до оборони 

в особливий період 

ВИСТУПИЛИ: Наталя Геник 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 30 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про забезпечення захисних споруд цивільного захисту 

населення необхідним інвентарем 

ВИСТУПИЛИ: Роман Остяк, Сергій Федчук, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 30 (позачергової) сесії 

зі змінами без п.11. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансового забезпечення та 

зміцнення матеріально-технічної бази відділу муніципальної інспекції на 2022-

2025 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Ярослав Грицик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 30 (позачергової) сесії 

зі змінами. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021 р. № 1531-23/2021 

«Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 

2022-2025 роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Людмила Яремчук, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 30 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

«Секретаріату ради»                                                          Світлана БЕЖУК 


