
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  
 

16 лютого 2023 р.                                                                                         09:00 год. 
 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Світлана Голдищук, Євгеній 

Заграновський, Ігор Костюк, Андрій Куничак, Сергій Коцюр, Віталія Лукавська, 

Максим Мензатюк, Мирослав Михайлюк, Сергій Проскурняк, Сергій Федчук 

Запрошені: начальник управління земельних відносин та майнових ресурсів 

міської ради Любов Бурденюк 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 

пленарного засідання 42 сесії Коломийської міської ради 

 

1.  Д.1. Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку першого 

типу 

2.  Д.2. Про надання згоди на зняття з балансу управління земельних 

відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради житлових 

приміщень 

3.  Д.3. Про затвердження складу постійно діючої Комісії із 

встановлення факту отруєння бджіл 

4.  Д.4. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при 

визначенні вартості будівництва об'єктів, на 2023 рік 

5.  Д.5. Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

6.  Д.6. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2022р. 

№2228-37/2022 «Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Коломияводоканал» на 2023 рік 

7.  Д.7. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» у новій редакції 

8.  Д.8. Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Коломиятеплосервіс» на 2023 рік 

9.  Д.9. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

„Коломиятеплосервіс” у новій редакції 

10.  Д.10. Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Полігон Екологія» на 2023 рік у новій редакції 

11.  Д.11. Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

підприємства «Коломийська міська ритуальна служба» на 2023 рік 



12.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 

і голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 

13.  Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 

і міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди на включення об’єкту до Переліку першого типу» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди на зняття з балансу управління земельних відносин та 

майнових ресурсів Коломийської міської ради житлових приміщень» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Мирослав Михайлюк, Сергій Федчук, 

Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження складу постійно діючої Комісії із встановлення факту 

отруєння бджіл» 

ВИСТУПИЛИ: Любов Бурденюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при визначенні 

вартості будівництва об'єктів, на 2023 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 



6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2022р. №2228-37/2022 

«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Коломияводоканал» на 2023 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунального підприємства «Коломияводоканал» у 

новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Коломиятеплосервіс» на 2023 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” 

у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

10. 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 пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства 

«Коломийська міська ритуальна служба» на 2023 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради.  

Погоджено. 



12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і голови Верховної Ради України 

Руслана Стефанчука 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради та розглянути першим у порядку денному.  

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного звернення 

Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра освіти та науки України 

Сергія Шкарлета 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного пленарного засідання 

42 сесії міської ради та розглянути другим у порядку денному.  

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2023 рік (09530000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: проект рішення розглянути після додаткових загальних питань в 

порядку денному.  

Погоджено. 

 
 
 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 

 


