
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

17 жовтня 2022 р.                                                                                       16:00 год. 
 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Галина Беля, Мирослава Воротняк, Євгеній 

Заграновський, Сергій Коцюр, Максим Мензатюк, Олег Романюк, Сергій 

Федчук 

Запрошені: заступник міського голови Сергій Проскурняк, начальник 

управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради Наталія Геник 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 2 

пленарного засідання 36 сесії Коломийської міської ради та продовження 

розгляду питань 1 пленарного засідання 36 сесії Коломийської міської ради 

 

1 2. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території з внесенням змін в схему зонування міста 

Коломия для будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з 

торгово-офісними приміщеннями по вул. Івана Новодворського, 15А в 

місті Коломия, Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

2 11. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Зеленосвіт» на 2023 рік 

3 Д.1. Про затвердження списку присяжних для Коломийського 

міськрайонного суду Івано-Франківської області 

4 Д.2. Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської 

міської ради восьмого демократичного скликання 

5 Д.3. Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

6 Д.4. Про затвердження статуту опорного закладу освіти Коломийського 

ліцею № 9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій 

редакції 

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

8 Д.6. Про визначення розпорядників коштів 



9 Д.7. Про внесення змін до 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 

10 Д.8. Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської 

міської ради восьмого демократичного скликання 

11 Д.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020 р. №16-

2/2020 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та 

затвердження його складу» 

12 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації Світлани Онищук 

13 Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської 

обласної ради Олександра Сича, генерального директора Івано-

Франківського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства Івано-Франківськоблагроліс Олега Олійника 

 

Порядок денний 

 

Продовження розгляду питань 1 пленарного засідання 36 сесії міської ради 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в схему зонування 

міста Коломия для будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з 

торгово-офісними приміщеннями по вул. Івана Новодворського, 15А в місті 

Коломия, Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного 2 пленарного засідання 36 сесії 

міської ради  

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Зеленосвіт» на 2023 рік 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 2 

пленарного засідання 36 сесії міської ради 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження списку присяжних для Коломийського міськрайонного суду 

Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії . 

Погоджено. 

 



4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження передавальних актів та матеріальних цінностей 

Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження статуту опорного закладу освіти Коломийського ліцею № 9 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 

7. 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 36 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визначення розпорядників коштів» 

ВИСТУПИЛИ: Наталія Геник  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до 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: Наталія Геник 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 



10. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2020 р. №16-2/2020 «Про 

утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Світлани Онищук» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Беля, Мирослава Воротняк, 

Олег Романюк, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії та розглянути першим у порядку денному. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради до голови Івано-Франківської 

обласної ради Олександра Сича, генерального директора Івано-Франківського 

обласного комунального агролісогосподарського підприємства Івано-

Франківськоблагроліс Олега Олійника» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 36 сесії та розглянути першим у порядку денному. 

Погоджено. 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


