
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

21 червня 2022 р.                                                                                       16:00 год. 
 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Галина Беля, Євгеній Заграновський, 

Сергій Коцюр, Максим Мензатюк, Тарас Боднарук, Сергій Федчук 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

33 сесії засідання Коломийської міської ради 

1. 1 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 

Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 

2.  Про внесення змін до складу комісії з попереднього розгляду 

кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

3.  Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської 

ради на передачу матеріальних цінностей 

4.  Про внесення змін до Фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області» на 2022 рік та 

викладення його в новій редакції 

5.  Про затвердження передавального акту з припинення юридичної особи 

Коломийської центральної районної аптеки №31 

6.  Про створення комунального підприємства «Коломийська центральна 

районна аптека №31» Коломийської міської ради 

7.  Про передачу продуктів харчування 

8.  Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

9.  Про передачу основних засобів 

10.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

11.  Про затвердження положення про службу у справах дітей міської ради 

у новій редакції 

12.  Про затвердження Положення про управління земельних відносин та 

майнових ресурсів Коломийської міської ради в новій редакції 

13.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А0742 



14.  Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині 

А4267 

15.  Д.1. 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 

16.  Д.2. Про визначення розпорядників коштів 

17.  Д.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021р. № 

1524-23/2021 «Про затвердження Положення про управління 

економіки міської ради» 

18.  Д.4. Про надання згоди Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній 

частині району на здійснення ремонту орендованого майна 

19.  Д.5. Про організацію бюджетного процесу в Коломийській міській 

територіальній громаді 

20.  Д.6. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при 

визначенні вартості будівництва об'єктів, на 2022 рік 

21.  Д.7. Про затвердження Положення про управління комунального 

господарства Коломийської міської ради у новій редакції 

22.  Д.8. Про затвердження Статуту Коломийського центру туризму та 

дозвілля в новій редакції 

23.  Д.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. №701-

14/2021 «Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 

роки по програмі «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 

роки»» 

24.  Д.10. Про утворення пожежних дружин добровільної пожежної 

охорони в селах Шепарівці, Воскресинці, Іванівці, Товмачик, 

Саджавка та Кубаївка, Королівка, Корнич та Грушів, Раківчик 

Коломийської міської територіальної громади в новій редакції 

25.  Д.11. Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради на 2022 рік 

26.  Д.12. Про затвердження Статуту Музею історії міста Коломиї в новій 

редакції 

27.  Д.13. Про затвердження Статуту Комунального закладу Палацу 

культури та мистецтв «Народний дім» у новій редакції 

28.  Д.14. Про затвердження Статуту комунальної установи «Коломийська 

мала філармонія» у новій редакції 

29.  Д.15. Про затвердження Статуту комунального закладу «Коломийська 

міська публічна бібліотека» у новій редакції 

30.  Д.16. Про затвердження статуту комунального закладу “Коломийська 

художня школа імені Ярослава Пстрака” у новій редакції 

31.  Д.17. Про затвердження Статуту комунального закладу «Сервісний 

центр закладів культури» у новій редакції 

 

 

 

 



 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 

Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Сергій Федчук, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з попереднього 

розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Сергій Федчук, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному 

підприємству «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради на передачу матеріальних цінностей 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області» на 2022 рік та викладення його в 

новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту з припинення 

юридичної особи Коломийської центральної районної аптеки №31 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Коломийська 

центральна районна аптека №31» Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Сергій Федчук, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 



 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання продуктів харчування 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про службу у справах дітей 

міської ради у новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління земельних 

відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії зі змінами 

комісії. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

військовій частині А0742 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

військовій частині А4267 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

15. 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: Світлана Бежук, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 



 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визначення розпорядників коштів» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021р. № 1524-23/2021 

«Про затвердження Положення про управління економіки міської ради»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині 

району на здійснення ремонту орендованого майна» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про організацію бюджетного процесу в Коломийській міській територіальній 

громаді» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при визначенні 

вартості будівництва об'єктів, на 2022 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Положення про управління комунального господарства 

Коломийської міської ради у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту Коломийського центру туризму та дозвілля в новій 

редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 



 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021р. №701-14/2021 

«Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2021-2022 роки по 

програмі «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про утворення пожежних дружин добровільної пожежної охорони в селах 

Шепарівці, Воскресинці, Іванівці, Товмачик, Саджавка та Кубаївка, Королівка, 

Корнич та Грушів, Раківчик Коломийської міської територіальної громади в 

новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради на 2022 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту Музею історії міста Коломиї в новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту Комунального закладу Палацу культури та 

мистецтв «Народний дім» у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунальної установи «Коломийська мала 

філармонія» у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 



29. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунального закладу «Коломийська міська 

публічна бібліотека» у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження статуту комунального закладу “Коломийська художня 

школа імені Ярослава Пстрака” у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Статуту комунального закладу «Сервісний центр закладів 

культури» у новій редакції» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 33 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


