
Протокол 
П’ятдесят восьмої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

25.01.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні: 22 депутати міської ради 
Відсутні: Тамара Базюк, Тарас Боднарук, Петро Васкул, Любомир Жупанський, 
Ігор Ільчишин, Мирослав Михайлюк, Володимир Мельничук, Роман Крутко, 
Іван Гуменюк, Галина Луцак, Ольга Петрів, Оксана Яцяк, Олег Романюк (у 
відпустці)  
 
П’ятдесят восьму (позачергову) сесію міської ради відкрив міський голова Ігор 
Слюзар  
 
За відкриття 58-ої (позачергової) сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: відкрити 58 (позачергову) сесію міської ради 
Засідання 58 (позачергової) сесії міської ради вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  
 
За прийняття порядку денного за основу: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 
 

Порядок денний 
1 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3190-39/2018 «Про 

затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 
роки» 

2 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018 р. №2346-29/2018 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених в міському бюджеті для 
виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які опинились в скрутному 
житловому та матеріально- побутовому становищі, внаслідок важкого захворювання, 
оперативного втручання» 

3 Про втрату чинності рішень міської ради 
4 Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 

будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні 



5 Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
будівлі Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру 

6 Про ліквідацію Коломийського  міжрайонного онкологічного диспансеру 

7 Про ліквідацію Коломийської районної інфекційної лікарні 

8 Про ліквідацію Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансера 

9 Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 
органів 

 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ 
 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк щодо обліку дітей, хворих на ДЦП а також 
розроблення Програми підтрики дітей з ДЦП 

 
Порядок денний 

 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2018 

року № 3190-39/2018 «Про затвердження Програми «Посилення соціального 
захисту населення на 2019-2021 роки» 
ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4416-58/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2018 р. 
№2346-29/2018 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених в міському бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги 
громадянам, які опинились в скрутному житловому та матеріально - 
побутовому становищі, внаслідок важкого захворювання, оперативного 
втручання» 
ДОПОВІДАЧ: Людмила Яремчук, директор департаменту соціальної політики 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4417-58/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішень міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Роман Остяк, заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
 Надав слово головному лікарю Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансера Віктору Титику 
ВИСТУПИЛИ: головний лікар та колектив Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансера з проханням не приймати рішення про 



ліквідацію Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансера 
та прийняти рішення про реорганізацію шляхом перетворення в Комунальне 
некомерційне підприємство даного закладу 
ВИСТУПИЛИ: заступник голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів у 
телефонному режимі 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
 Запропонував повернутися до розгляду питання №3 Про втрату чинності 
рішень міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання, за – 22 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4418-58/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні 
ДОПОВІДАЧ: Роман Остяк, заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4419-58/2020 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області будівлі Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Роман Остяк, заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4420-58/2020 зі змінами додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Коломийського міжрайонного 
онкологічного диспансеру 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4421-58/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Коломийської районної інфекційної лікарні 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22  
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4422-58/2020 додається 
 
 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
 Оголосив перерву 15 хв. 



 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар  

Запропонував повернутися до розгляду порядку денного 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення, за – 22  
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду порядку денного 
 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар  

Запропонував внести у порядок денний питання «Про припинення 
Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансера в 
результаті його реорганізації шляхом перетворення в Комунальне некомерційне 
підприємство «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області»» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного питання №8 “Про ліквідацію 
Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансера ” 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 
 

8. СЛУХАЛИ: Про припинення Коломийського міжрайонного 
фтизіопульмонологічного диспансера в результаті його реорганізації шляхом 
перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Коломийський 
фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області» 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4423-58/2020 додається 
 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 17  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до розгляду питання, за – 17 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 
 
 



 
Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 58 (позачергової) сесії сьомого демократичного 

скликання розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 
ВИРІШИЛИ: 58 (позачергову) сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст  
організаційного відділу                                                                 Світлана Бежук 


