
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  
 

21 лютого 2023 р.                                                                                         16:00 год. 
 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Тарас Боднарук, Андрій Божик, Віктор Будзінський, 

Світлана Голдищук, Євгеній Заграновський, Ігор Костюк, Андрій Куничак, 

Сергій Коцюр, Віталія Лукавська, Сергій Федчук 

Запрошені: заступник міського голови Роман Остяк 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 2 

пленарного засідання 42 сесії Коломийської міської ради 
 

1. Д.1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна 

районна лікарня» Коломийської міської ради за 2022 рік 

2. Д.2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна 

районна лікарня» Коломийської міської ради за 4 квартал 2022 року 

3. Д.3. Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально 

визначеного майна до комунальної власності Коломийської міської 

територіальної громади 

4. Д.4. Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються за 

рахунок коштів міського бюджету та переліку категорій осіб, які 

звільняються від плати за надання соціальних послуг 

5. Д.5. Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які надаються 

Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста 

Коломиї 

6. Д.6. Про розмір плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти 

Коломийської міської територіальної громади 

7. Д.7. Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування 

та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-

2023 роки 

8. Д.8. Про внесення змін до цільової програми «Культура, молодь, туризм 

Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки» 

9. Д.9. Про реалізацію проєкту – переможця дванадцятого обласного 

конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2023 

році 



10. Д.10. 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 

11. Д.11. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2023 рік (09530000000) код бюджету 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 2022 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради за 4 квартал 2022 року» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Ігор Костюк  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально 

визначеного майна до комунальної власності Коломийської міської 

територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються за рахунок 

коштів міського бюджету та переліку категорій осіб, які звільняються від плати 

за надання соціальних послуг» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Тарифів на соціальні послуги, які надаються Єдиним 

центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про розмір плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти 

Коломийської міської територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та 

збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до цільової програми «Культура, молодь, туризм 

Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про реалізацію проєкту – переможця дванадцятого обласного конкурсу 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2023 році» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Роман Остяк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

10. 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 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

 



11. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 

рік (09530000000) код бюджету» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 42 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 
 
 
 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 

 


