
Протокол 
Шістдесят першої (позачергової) сесії  

(дистанційне засідання) 
Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

13.04.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні на дистанційному засіданні: 26 депутатів міської ради 
Відсутні: Володимир Андрейченко, Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Ігор 
Ільчишин, Галина Луцак, Мирослав Михайлюк, Мирослав Прусак, Андрій 
Турянський. 
 
Шістдесят перша (позачергова) сесія (дистанційне засідання) міської ради 
проводилася в режимі відеоконференції через сервіс відеозв'язку Zoom. 
 
Шістдесят першу (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської ради 
відкрив міський голова Ігор Слюзар  
 
За відкриття 61-ої (позачергової) сесії (дистанційне засідання) 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: відкрити 61 (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської 
ради 
Засідання 61 (позачергової) сесії (дистанційне засідання) міської ради 
вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам було надіслано на 
електронні пошти. 
 
За порядок денний в цілому: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 
 

Порядок денний 
1 Про уточнення міського бюджету на 2020 рік 

2 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

3 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
4 Про створення комунального некомерційного підприємства “Коломийський 

фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області” 

5 Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей 
та активів Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансера до 
правонаступника комунального некомерційного підприємства «Коломийський 



фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області» 

6 Про затвердження цільової програми «Протидія туберкульозу в Коломийській ОТГ 
на 2020 рік» 

7 Про затвердження ліквідаційного балансу Коломийського міжрайонного 
дерматовенерологічного диспансера 

8 Про затвердження ліквідаційного балансу Коломийського міжрайонного 
онкологічного диспансера 

9 Про затвердження цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в 
Коломийській ОТГ на 2020 рік» 

10 Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня 
в Коломийській ОТГ на 2020 рік» 

 
Порядок денний 

 
1. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2020 рік 

ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4557-61/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4558-61/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4559-61/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про створення комунального некомерційного підприємства 
“Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради 
Івано-Франківської області” 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Петро Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4560-61/2020 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту балансових 
рахунків, матеріальних цінностей та активів Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансера до правонаступника комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмонологічний центр 
Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4561-61/2020 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Протидія 
туберкульозу в Коломийській ОТГ на 2020 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Мельничук  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4562-61/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження ліквідаційного балансу Коломийського 
міжрайонного дерматовенерологічного диспансера 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Петро Кривюк, Ігор Костюк, Євген Заграновський, Роман 
Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4563-61/2020 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження ліквідаційного балансу Коломийського 
міжрайонного онкологічного диспансера 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Геннадій Романюк, Володимир Мельничук, Євген 
Заграновський, Петро Кривюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4564-61/2020 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Боротьба з 
інфекційними захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2020 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4565-61/2020 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Сприяння закладу 
медицини вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2020 рік» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Тарас Боднарук, Олег Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4566-61/2020 додається 
 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 61 (позачергової) сесії (дистанційне засідання) 

сьомого демократичного скликання розглянуто.  



За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: 61 (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської ради 
вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст  
організаційного відділу                                                                 Світлана Бежук 


