
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  
 

16 грудня 2021 р.                                                                                       16:00 год. 
 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Віталія Лукавська, Роман Маліновський, Сергій 

Федчук, Галина Беля, Сергій Коцюр, Євгеній Заграновський, Андрій Божик, 

Володимир Григорук, Тарас Гнатишин 

Запрошені: начальник відділу з питань майна комунальної власності міської 

ради Галина Джоголик 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

24 (позачергової) сесії Коломийської міської ради 
1. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік 

(09530000000) код бюджету 

2. Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 шляхом 

викупу 

3. Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 

приватизації - 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі Українки, 

1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 41,2 м2 

4. Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 

приватизації - 20/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 102,4 м2 

5. Про скасування рішення міської ради та припинення приватизації об’єкта 

приватизації - 39/100 частин нежитлового приміщення по пл. Відродження, 14/2 в м. 

Коломия, що становить 56,6 м2 

6. Д.1. Про затвердження протоколу результату електронного аукціону на об'єкт 

комунальної  власності –14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по вул. Лесі 

Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 м2 

7. Д.2. Про затвердження протоколу результату електронного аукціону на об'єкт 

комунальної власності – нежитлове приміщення  по вул. Чорновола, 16 в м. Коломиї, 

загальною площею 23,5 м2 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 24 (позачергової) сесії 

зі змінами. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про приватизацію 14/100 частин нежитлової будівлі 

(сільська рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, 

що становить 69,5 м2 шляхом викупу 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 24 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення міської ради та припинення 

приватизації об’єкта приватизації - 8/100 частин нежитлової будівлі (сільська 

рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що 

становить 41,2 м2 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 24 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення міської ради та припинення 

приватизації об’єкта приватизації - 20/100 частин нежитлової будівлі (сільська 

рада) по вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що 

становить 102,4 м2 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 24 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення міської ради та припинення 

приватизації об’єкта приватизації - 39/100 частин нежитлового приміщення по 

пл. Відродження, 14/2 в м. Коломия, що становить 56,6 м2 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 24 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження протоколу результату електронного аукціону на об'єкт 

комунальної  власності –14/100 частин нежитлової будівлі (сільська рада) по 

вул. Лесі Українки, 1 в с. Раківчик Коломийського району, що становить 69,5 

м2» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 24 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 



7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження протоколу результату електронного аукціону на об'єкт 

комунальної власності – нежитлове приміщення  по вул. Чорновола, 16 в м. 

Коломиї, загальною площею 23,5 м2» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 24 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


