
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  
 

26 січня 2023 р.                                                                                           13:30 год. 
 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Микола Бакай, Леся Бєлявська, Андрій Божик, Віктор 

Будзінський, Тарас Гнатишин, Ігор Костюк, Сергій Коцюр, Максим Мензатюк, 

Мирослав Михайлюк, Сергій Федчук 

Спеціаліст 1 категорії «Секретаріату ради»: Іванна Голинська 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 2 

пленарного засідання 40 сесії Коломийської міської ради 

 

 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 р. №959-17/2021 

«Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними 

захворюваннями в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки»»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

Загальні питання 

1.  Д.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 р. 

№959-17/2021 «Про затвердження цільової програми «Боротьба з 

інфекційними захворюваннями в Коломийській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки»» 

2.  Д.2. Про затвердження Програми «Пасажирський автомобільний 

транспорт Коломийської міської територіальної громади на 2022-2025 

роки» в новій редакції 

3.  Д.3. Про визначення видів та переліку об'єктів суспільно корисних 

робіт для порушників на яких судом покладено адміністративне 

стягнення у вигляді безоплатних громадських робіт та оплачуваних 

суспільно корисних робіт на 2023 рік 

4.  Д.4. Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних 

робіт для засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2023 

рік 

5.  Д.5. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2023 рік (09530000000) код бюджету 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 40 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Програми «Пасажирський автомобільний транспорт 

Коломийської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» в новій 

редакції»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 40 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визначення видів та переліку об'єктів суспільно корисних робіт для 

порушників на яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді 

безоплатних громадських робіт та оплачуваних суспільно корисних робіт на 

2023 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 40 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для 

засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2023 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 2 пленарного 

засідання 40 сесії міської ради.  

Погоджено. 
 

5. 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: проект рішення не вносити до порядку денного 2 пленарного 

засідання 40 сесії міської ради.  

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії 

управління «Секретаріат ради»                                        Іванна ГОЛИНСЬКА 


