
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

14 листопада 2022 р.                                                                                   16:00 год. 
 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Микола Бакай, Андрій Божик, Тарас Боднарук, Алла 

Галайчук, Світлана Голдищук, Віталія Лукавська, Олег Романюк, Сергій Федчук 

Запрошені: заступник міського голови Роман Остяк, начальник управління 

фінансів і внутрішнього аудиту міської ради Ольга Гавдуник, начальник 

управління персоналом та діловодства міської ради Ірина Жолоб 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 2 

пленарного засідання 37 сесії Коломийської міської ради 

 

1 Д.1. Про внесення змін до структури та чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради 

2 Д.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2021 року № 

1184-19/2021 «Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу 

медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки» 

3 Д.3. Про зміни у складі постійних комісій міської ради 

4 Д.4. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

у місті Коломиї на 2018-2022 роки 

5 Д.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-

21/2021 «Про затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 

2021-2025 роки» 

6 Д.6. Про внесення змін в рішення міської ради від 09.12.2021 року № 

1522-23/2021 «Про затвердження програми «Навчання та підвищення 

кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-

2024 роки» 

7 Д.7. Про затвердження програми "Фінансове забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та Управління Служби безпеки України в 

Івано-Франківській області на 2022-2024 роки" 

8 Д.8. Про надання дозволу на списання основних засобів 



9 Д.9. Про внесення змін до Програми удосконалення казначейського 

обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки 

10 Д.10. Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. №1390-

22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

11 Д.11. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-

28/2017 « Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» 

12 Д.12. Про обслуговування коштів бюджету Коломийської міської 

територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних 

надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектора у 

2023 році 

13 Д.13. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

14 Д.14. Про прийняття на баланс управління спорту міської ради 

нежитлового приміщення м.Коломия, вул.Кобилянської, 8 

15 Д.15. Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради 

та її виконавчих органів 

16 Д.16. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування Коломийської міської територіальної громади на 2023-

2027 роки 

17 Д.17. Про внесення змін до Програми оптимізації процесів 

оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. 

Коломиї на 2019-2023 роки 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до структури та чисельності комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2021 року № 1184-

19/2021 «Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

 



3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про зміни у складі постійних комісій міської ради» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті 

Коломиї на 2018-2022 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 

«Про затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 

роки» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін в рішення міської ради від 09.12.2021 року № 1522-23/2021 

«Про затвердження програми «Навчання та підвищення кваліфікації 

працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Роман Остяк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження програми "Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської 

міської ради та Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській 

області на 2022-2024 роки"» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на списання основних засобів» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 



9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до Програми удосконалення казначейського 

обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. №1390-22/2021 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік»» 

ВИСТУПИЛИ: Роман Остяк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-28/2017 « 

Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

місті Коломиї на 2018-2022 роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Роман Остяк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про обслуговування коштів бюджету Коломийської міської територіальної 

громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних 

установ в установах банків державного сектора у 2023 році» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Гавдуник, Олег Романюк, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії та розглянути останнім у порядку денному. 

Погоджено. 

 

 

 

 



14. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про прийняття на баланс управління спорту міської ради нежитлового 

приміщення м.Коломия, вул.Кобилянської, 8» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Роман Остяк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів» 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Жолоб, Олег Романюк, Сергій Федчук, Богдан 

Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коломийської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та 

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

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 37 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


