
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

24 листопада 2020 р.                                                                                  15:00 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Микола Андрійчук, Леся Белявська, Тарас Боднарук, 

Андрій Божик, Віктор Будзінський, Світлана Голдищук, Олег Дячук, Роман 

Дячук, Євген Заграновський, Ігор Ільчишин, Ігор Костюк, Сергій Коцюр, 

Андрій Куничак, Олег Романюк, Олег Токарчук, Сергій Федчук, Віктор Фітьо 

Запрошені: Людмила Яремчук, Тарас Кухтар, кандидати на посаду радників 

міського голови Станіслав Баланович та Андрій Радовець 

Начальник організаційного відділу: Ольга Пашанюк 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

2 сесії Коломийської міської ради 

 

Загальні питання 

1 Про утворення лічильної комісії міської ради та затвердження її 

персонального складу 

2 Про обрання секретаря Коломийської міської ради 

3 Про утворення старостинських округів на території Коломийської 

об’єднаної територіальної громади 

4 Про затвердження структури та чисельності апарату міської ради та її 

виконавчих органів 

5 Про затвердження старост 

6 Про затвердження Положення про старосту села (сіл) Коломийської 

об’єднаної територіальної громади 

7 Про початок реорганізації Раківчицької сільської ради, Корницької 

сільської ради, Королівської сільської ради, шляхом приєднання до 

Коломийської міської ради 

8 Про громадські ради села (сіл) Коломийської об’єднаної територіальної 

громади 

9 Про уповноважених посадових осіб на вчинення нотаріальних дій 

10 Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Коломийської міської ради у новій редакції 

11 Про першого заступника, заступника міського голови та керуючого 

справами виконкому 



12 Про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його 

складу 

13 Про затвердження Регламенту Коломийської міської ради восьмого 

демократичного скликання 

14 Про утворення постійних комісій міської ради та затвердження їх 

складу 

15 Про затвердження положень про постійні комісії міської ради 

16 Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

міському голові  Б.Станіславському 

17 Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 році 

 

Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: Про утворення лічильної комісії міської ради та 

затвердження її персонального складу 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, головуючий 

Зазначив, що згідно чинного Регламенту міської ради кількісний склад 

лічильної комісії не більше 5 осіб. 

ВИСТУПИЛИ: Депутати міської ради, які запропонували утворити лічильну 

комісію в кількості 7 осіб та внести до її складу по одному кандидату від 

політичної партії «Європейська Солідарність», політичної партії «Об’єднання 

«Самопоміч», політичної партії ВО «Батьківщина», політичної партії ВО 

«Свобода», політичної партії «Українська народна партія», політичної партії 

«СЛУГА НАРОДУ та  політичної партії «За майбутнє». 

Погоджено. 

 

ВИСТУПИЛИ: Депутати міської ради, які запропонували створити редакційну 

комісію в кількості 3 осіб та внести до її складу по одному кандидату від 

політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», політичної партії «Українська 

народна партія» та політичної партії «СЛУГА НАРОДУ». 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про утворення старостинських округів на території 

Коломийської об’єднаної територіальної громади 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Олег Романюк з пропозицією не вносити 

до порядку денного 2 сесії проекти рішень, які попередньо не розглядались на 

засіданнях постійних комісій міської ради, як це передбачено статтею 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування». Запропонував розглянути 

першочергово лише 7 питань:  

 №1. Про утворення лічильної комісії міської ради та затвердження її 

персонального складу; 

 №2. Про обрання секретаря Коломийської міської ради; 

 №13. Про затвердження Регламенту Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання; 



 №14. Про утворення постійних комісій міської ради та затвердження 

їх складу; 

 №15. Про затвердження положень про постійні комісії міської ради; 

№16. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

міському голові Б.Станіславському; 

№17. Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський, який запропонував 

проекти рішень з  питань порядку денного №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 

№11, №12 розглянути на наступному пленарному засіданні 2 сесії міської ради 

після попереднього розгляду їх постійними комісіями. 

Погоджено. 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський, який запропонував 

розглянути усі за порядком проекти рішень з  питань порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності апарату 

міської ради та її виконавчих органів 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Олег Дячук, Сергій Федчук, начальник 

департаменту соціальної політики міської ради Людмила Яремчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії зі змінами (не 

зменшувати чисельність працівників департаменту соціальної політики міської 

ради та не збільшувати чисельність працівників відділу інформаційної політики 

міської ради. 

Погоджено. 

 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження старост 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії після того як 

буде визначено кандидатури на посади старост у кожному селі Коломийської 

ОТГ. 

Погоджено. 

 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про старосту села (сіл) 

Коломийської об’єднаної територіальної громади 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 
7. СЛУХАЛИ: Про початок реорганізації Раківчицької сільської ради, 

Корницької сільської ради, Королівської сільської ради, шляхом приєднання до 

Коломийської міської ради Коломийської об’єднаної територіальної громади 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 
 



8. СЛУХАЛИ: Про громадські ради села (сіл) Коломийської об’єднаної 

територіальної громади 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Богдан Станіславський з пропозицією 

направити даний проект рішення на доопрацювання. 

ВИРІШИЛИ: направити проект рішення на доопрацювання та не вносити у 

порядок денний 2 сесії. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про уповноважених посадових осіб на вчинення 

нотаріальних дій 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про першого заступника, заступника міського голови та 

керуючого справами виконкому  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету міської ради та 

затвердження його складу 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Микола Андрійчук, Леся Белявська, 

Роман Дячук, Євген Заграновський, Ігор Ільчишин, Сергій Коцюр, Сергій 

Федчук, Віктор Фітьо з пропозицією включити до складу виконавчого комітету 

міської ради по два кандидати від кожної політичної партії. 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Коломийської міської 

ради восьмого демократичного скликання 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії зі змінами та 

врахувати пропозиції депутатів міської ради, які були на нараді з розгляду 

проекту Регламенту міської ради восьмого демократичного скликання . 

Погоджено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про утворення постійних комісій міської ради та 

затвердження їх складу 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії після 

погодження з усіма депутатами про їх роботу в одній із семи постійних комісій. 

Погоджено. 

 

 



15. СЛУХАЛИ: Про затвердження положень про постійні комісії міської 

ради  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування міському голові Б.Станіславському  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про оплату праці Коломийського міського голови у 2020 

році 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Ольга ПАШАНЮК 


