
Протокол 
Сорок третьої (позачергової) сесії  

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

04.04.2019 року                                                                                         м. Коломия 
 

Присутні: 26 депутатів міської ради 

Відсутні: С.Федчук, С.Лосюк, І.Костюк, О.Петрів, І.Ільчишин, Л.Жупанський, 

К.Станко, М.Михайлюк 

Сорок третю (позачергову) сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 43-ої (позачергової) сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: відкрити 43(позачергову) сесію міської ради 

Засідання 43 (позачергової) сесії міської ради вважається відкритим. 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Проінформував присутніх про неприємні випадки, за останні кілька 

місяців, які пов'язані з депутатською діяльністю, а саме підпал автомобілів 
таких депутатів: С.Лосюка, С.Проскурняка та Л.Бордуна. 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний питання «Про звернення 

Коломийської міської ради до Генерального прокурора України Ю. Луценка, 
Голови Служби безпеки України В. Грицака, Голови Національної поліції 
України С. Князєва» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 24 
ВИРІШИЛИ:  внести до порядку денного 

 

Є. Заграновський, депутат міської ради ‒ запропонував включити до 
запропонованого звернення про підпали майна не лише депутатів, але й 
мешканців міста. 

Г. Романюк, депутат міської ради  ‒ запропонував також включити до 
запропонованого звернення підпали, здійснені у 2014 році (його нерухомого 
майна та автомобіля майданівця), у звязку з тим, що винуватців досі не 
знайдено.  

Р. Крутко, депутат міської ради  ‒ запропонував винести на 
доопрацювання пропозицію Є.Заграновського 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував визначитися голосуванням 

ГОЛОСУВАЛИ: за включення до звернення Коломийської міської ради 
пропозиції Є. Заграновського – 3 



ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 
 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26             

        ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 
 

Порядок денний 
 

1 Про звернення Коломийської міської ради до Генерального прокурора 
України Ю. Луценка, Голови Служби безпеки України В. Грицака, Голови 
Національної поліції України С. Князєва 

 
Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до 
Генерального прокурора України Ю. Луценка, Голови Служби безпеки України 
В. Грицака, Голови Національної поліції України С. Князєва» 

 
ВИСТУПИЛИ: 

 
О.Білейчук ‒ начальник Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській 

області, підполковник поліції  
Розповів присутнім в межах слідства про ситуацію, яка склалася. 

Проінформував, що усі скоєні злочини під контролем. 
В. Андрейченко, депутат міської ради  ‒ запропонував зняти на 

доопрацювання питання, та винести його на розгляд наступної сесії 
М. Прусак, депутат міської ради  ‒ запропонував збільшити 

фінансування та встановити більше камер спостереження на вулицях міста. 
Л. Белявська, депутат міської ради  ‒ виступила щодо неприпустимості 

перешкоджання депутатській діяльності. 
Л. Бордун, депутат міської ради ‒ подякував за оперативну допомогу 

начальнику Коломийського МРВ УДСНС Вацику Ігору Ярославовичу. 
Закликав переглянути міську  програму забезпечення пожежної безпеки у                 
м. Коломиї на період 2016-2020 роки та збільшити обсяг фінансування. 

В.Будзінський, депутат міської ради ‒ проінформував присутніх про 
одноголосне підтримання фракцією політичної партії ВО «Батьківщина» 
неприпустимості злочинності у місті та перешкоджання депутатській 
діяльності. 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

        ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27               
    ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №3647-43/2019 зі змінами додається  

 
Різне.  

ВИСТУПИЛИ: Є.Заграновський, І.Слюзар, Л.Бордун, В.Бойцан 

 

 



Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 43 (позачергової) сесії сьомого демократичного 
скликання розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: 43 (позачергову) сесію міської ради вважати закритою 
 

 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 
 
Головний спеціаліст       
організаційного відділу                                                                        Я.Липка
    

 


