
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

15 грудня 2022 р.                                                                                         16:30 год. 
 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Галина Беля, Тарас Боднарук, Віктор 

Будзінський, Світлана Голдищук, Євгеній Заграновський, Сергій Коцюр, Віталія 

Лукавська, Максим Мензатюк, Сергій Федчук 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

39 сесії засідання Коломийської міської ради 

1 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

2 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території з внесенням змін в схему зонування по вул. 

Моцарта (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2610600000:17:002:0168) в місті Коломия, Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

3 Про встановлення п’ятої категорії посад та присвоєння чергових рангів 

посадовим особам місцевого самоврядування старостам у 

старостинських округах 

4 Про надання згоди комунальному підприємству «Коломияводоканал» 

на списання основних засобів 

5 Про передачу на баланс Коломийського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки матеріальних 

цінностей 

6 Про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних 

цінностей, витрат на поточний ремонт 

7 Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних 

цінностей 

8 Про передачу на баланс військової частини А4267 матеріальних 

цінностей, витрат на поточний ремонт, технічний нагляд, 

електромонтажні роботи, виготовлення кошторисної документації 

9 Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 

окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил 

територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей 

 



10 Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 102 

окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил 

територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей 

11 Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей, витрат на ремонт транспортних засобів 

12 Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік 

(0953000000) код бюджету 

13 Д.1. 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» 

14 Д.2. 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 

15 Д.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022 року 

№1853 28/2022 «Про затвердження міської комплексної Програми 

«Здоров’я громади на 2019 -2023 роки», в новій редакції» 

16 Д.4. Про внесення змін до цільової програми «Сприяння закладу 

медицини вторинного рівня- комунального некомерційного 

підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської 

обласної ради» на 2022-2023 роки» 

17 Д.5. Про надання дозволу на списання основних засобів 

18 Д.6. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Полігон Екологія» на 2023 рік у новій редакції 

19 Д.7. Про внесення змін до "Комплексної цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 

2021-2025 роки", затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021 р. 

№425-11/2021 

20 Д.8. Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових видів 

спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

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

обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки 

 

Порядок денний 
 

Загальні питання 
 

1. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії зі змінами. 

Погоджено. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в схему зонування по 

вул. Моцарта (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 



2610600000:17:002:0168) в місті Коломия, Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення п’ятої категорії посад та присвоєння 

чергових рангів посадовим особам місцевого самоврядування старостам у 

старостинських округах 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Коломияводоканал» на списання основних засобів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки матеріальних 

цінностей 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А0742 

матеріальних цінностей, витрат на поточний ремонт 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А4267 

матеріальних цінностей 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс військової частини А4267 

матеріальних цінностей, витрат на поточний ремонт, технічний нагляд, 

електромонтажні роботи, виготовлення кошторисної документації 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч А7153) 

102 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил 

територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 



10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 77 окремого батальйону (в/ч 

А7153) 102 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління 

Сил територіальної оборони «Захід» матеріальних цінностей 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

матеріальних цінностей, витрат на ремонт транспортних засобів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про бюджет Коломийської міської територіальної 

громади на 2023 рік (0953000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії та розглянути 

після загальних додаткових питань. 

Погоджено. 
 

13. 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 39 сесії. 

Погоджено. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«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: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2022 року №1853 28/2022 

«Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019 -

2023 роки», в новій редакції»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до цільової програми «Сприяння закладу медицини 

вторинного рівня- комунального некомерційного підприємства «Обласний 



госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради» на 2022-2023 

роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

17. 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 39 сесії. 

Погоджено. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Полігон 

Екологія» на 2023 рік у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до "Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки", 

затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021 р. №425-11/2021» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових видів спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

21. 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 39 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


