
Протокол 
Шістдесят сьомої (позачергової) сесії  

(дистанційне засідання) 
Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 

30.08.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 

Присутні на дистанційному засіданні: 25 депутатів міської ради 
Відсутні: Володимир Василевський, Тарас Гнатишин, Іван Гуменюк, Любомир 
Жупанський, Ігор Ільчишин, Мирослав Михайлюк, Ольга Петрів, Руслан 
Слободян 
Шістдесят сьома (позачергова) сесія (дистанційне засідання) міської ради 
проводилася в режимі відеоконференції через сервіс відеозв'язку Zoom. 
 
Шістдесят сьому (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської ради 
відкрив міський голова Ігор Слюзар  
 
За відкриття 67-ої (позачергової) сесії (дистанційне засідання) 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: відкрити 67 (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської 
ради 
Засідання 67 (позачергової) сесії (дистанційне засідання) міської ради 
вважається відкритим. 
 
Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
 Зачитав звернення голови Коломийської міської партійної організації ВО 
«Батьківщина» Сергія Федчука про виключення з депутатської фракції 
політичної партії ВО «Батьківщина» в Коломийській міській раді Сергія 
Лосюка. 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам було надіслано на 
електронні пошти. 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний питання «Про заходи підтримки 
суб’єктів підприємницької діяльності м. Коломиї на період дії карантинних 
обмежень» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 
 
 



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

Коломийської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України», об’єднавши два 
звернення, які надійшли від керівника депутатської фракції політичної партії 
«Громадський рух «Народний контроль» Геннадія Романюка та керівника 
депутатської фракції політичної партії ВО «Батьківщина» Сергія Федчука. 
ВИСТУПИЛИ: Геннадій Романюк, Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Повідомив про те, що є два проекти рішень, які пропонуються до 

включення у порядок денний: 
- від депутата міської ради Сергія Лосюка «Про визнання неповноважним 

всього посадового складу міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій» та депутата міської ради; 

- Романа Крутка «Про епідемічну ситуацію в м. Коломиї» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк, Роман Крутко, Ігор Костюк, Віктор Будзінський, 
Андрій Божик, Геннадій Романюк, Андрій Турянський, Тарас Боднарук 

Депутат міської ради Роман Крутко повідомив про те, що знімає свою 
пропозицію щодо внесення в порядок денний питання «Про епідемічну 
ситуацію в м. Коломиї» 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Поставив на голосування про включення у порядок денний питання «Про 
визнання неповноважним всього посадового складу міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» 
ВИСТУПИЛИ: Геннадій Романюк та Костянтин Станко повідомили, що за 
голосування даного проекту рішення утримались та вважають недоцільним 
скликати позачергову сесію 31 серпня 2020 року у зв’язку з його обговоренням 
на 67 позачерговій сесії  
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 
ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 
 

Депутат міської ради Любомир Бордун виступив щодо поширення на 
території м. Коломиї гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 та запропонував проводити засідання комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в режимі 
онлайн. Міський голова Ігор Слюзар підтримав пропозицію проводити 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій в режимі онлайн. 

 
 



За порядок денний в цілому: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому. 
 

Порядок денний 
1 Про звернення Коломийської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України 

2 Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності м. Коломиї 
на період дії карантинних обмежень 

 
Порядок денний 

 1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до Президента 
України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України 
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Тарас Боднарук, Андрій Турянський, Андрій Божик  
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4893-67/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності м. 
Коломиї на період дії карантинних обмежень  
ДОПОВІДАЧ: Ігор Слюзар, міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Тарас Боднарук, Петро Кривюк, Володимир 
Андрейченко, Андрій Божик, Ігор Костюк, Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4894-67/2020 зі змінами додається 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 67 (позачергової) сесії (дистанційне засідання) 

сьомого демократичного скликання розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: 67 (позачергову) сесію (дистанційне засідання) міської ради 
вважати закритою 
 
 
Міський голова              Ігор СЛЮЗАР 
 

Протокол вела: 
Головний спеціаліст  
організаційного відділу                                                              Світлана БЕЖУК 


