
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

 

30 квітня 2021 р.                                                                                         11:30 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Галина Беля, Віктор Будзінський, 

Віктор Фітьо, Вікторія Лукавська, Олег Романюк, Володимир Григорук, Сергій 

Федчук, Роман Маліновський 

 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

13 (позачергової) сесії засідання Коломийської міської ради 

 

Загальні питання 
1. 1 Про заборону проведення відкритого фольклорного фестивалю «Писанка» 

2021 

2.  Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 

«Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 

Коломиї» 

3.  Про втрату чинності рішень Коломийської міської ради від 25.03.2021 р. 

№457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ 

груп» та від 08.04.2021 р. №466-11/2021 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного 

податку ІІ та ІІІ груп» 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про заборону проведення відкритого фольклорного 

фестивалю «Писанка» 2021 
ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 13 (позачергової) 

сесії. 

Погоджено. 

 



 2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-

50/2015 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних 

типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території м. Коломиї»» 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський повідомив, що 

розпорядженням міського голови від 26.04.2021 року №164-р зупинено дію 

рішення Коломийської міської ради від 22.04.2021 року № 539-12/2021 та для 

подолання вето та прийняття рішення міської ради необхідно волевиявлення 

2/3 депутатів від загального складу ради. 
 

 3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про втрату чинності рішень Коломийської міської ради від 25.03.2021 р. 

№457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного податку платників ІІ та ІІІ 

груп» та від 08.04.2021 р. №466-11/2021 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.03.2021 р. №457-11/2021 «Про звільнення від сплати єдиного 

податку ІІ та ІІІ груп»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Олег Романюк, Сергій Федчук 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


