
 
Протокол 

Шістдесят шостої (позачергової) сесії  
(дистанційне засідання) 

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

26.08.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні на дистанційному засіданні: 21 депутат міської ради 
Відсутні: Володимир Андрейченко, Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, 
Євгеній Заграновський, Ігор Ільчишин, Галина Луцак, Володимир Мельничук, 
Мирослав Михайлюк, Ольга Петрів, Сергій Проскурняк, Мирослав Прусак, 
В’ячеслав Приймак, Костянтин Станко 
 
Шістдесят шоста (позачергова) сесія (дистанційне засідання) міської ради 
проводилася в режимі відеоконференції через сервіс відеозв'язку Zoom. 
 
Шістдесят шосту (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської ради 
відкрив міський голова Ігор Слюзар  
 
За відкриття 66-ої (позачергової) сесії (дистанційне засідання) 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: відкрити 66 (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської 
ради 
Засідання 66 (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 – 21 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 
 

Порядок денний 
1 Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля, заступника Міністра охорони здоров’я - Головного державного санітарного 
лікаря України Віктора Ляшка 

2 Про відведення  місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

3 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020р. № 4745-63/2020 «Про 
Перелік майна, яке належить до комунальної власності Коломийської міської 
об'єднаної територіальної громади» 



4 Про внесення змін до рішення міської  ради від 22.11.2018 року №3196-39/2018 «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 року №2041-26/2017 «Про 
затвердження програми  «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки» 

5 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2019 р. №4061-54/2019 «Про 
затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту» на 2020 – 2024 роки» 

6 Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік (0953000000) код бюджету 

 
Порядок денний 

 
 1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-
міністра України Дениса Шмигаля, заступника Міністра охорони здоров’я - 
Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Роман Крутко, Сергій Лосюк, Тарас Боднарук, Олег Романюк, 
Геннадій Романюк, Віктор Будзінський 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4887-66/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про відведення місць для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Олег Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4888-66/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020р. 
№ 4745-63/2020 «Про Перелік майна, яке належить до комунальної власності 
Коломийської міської об'єднаної територіальної громади» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4889-66/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 
року №3196-39/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 
року №2041-26/2017 «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї 
на 2018-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Сергій Лосюк, Любомир Бордун, Геннадій 
Романюк, Петро Кривюк, Тарас Боднарук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4890-66/2020 додається 
 



5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2019 р. 
№4061-54/2019 «Про затвердження програми «Реалізація державної політики з 
питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4891-66/2020 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Леся Белявська, Андрій Турянський, Геннадій 
Романюк, Віктор Будзінський запропонував прийняти проект рішення з 
урахуванням протоколу бюджетної комісії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4892-66/2020 зі змінами додається 
 
Різне.  
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар, Роман Крутко, Андрій Турянський, Сергій Лосюк 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 66 (позачергової) сесії (дистанційне засідання) 

сьомого демократичного скликання розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 
ВИРІШИЛИ: 66 (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської ради 
вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова              Ігор СЛЮЗАР 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст  
організаційного відділу                                                              Світлана БЕЖУК 


