
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

19 грудня 2022 р.                                                                                         14:45 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 Д.10. Про внесення змін до програми «Благоустрій Коломийської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 
2 Д.11. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коломийської міської територіальної громади на 2023-2027 роки 
3 Д.12. Про внесення змін до програми «Сприяння розвитку та зміцнення 

матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років», 

затвердженої рішенням міської ради від 09.12.2021 р. № 1542-23/2021 
4 Д.13. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

 

Порядок денний 
 

Загальні питання 
 

1. 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 39 сесії. 

Погоджено. 
 

2. 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 39 сесії. 

Погоджено. 



3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до програми «Сприяння розвитку та зміцнення 

матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років», затвердженої 

рішенням міської ради від 09.12.2021 р. № 1542-23/2021» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 39 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


