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Вих. №  110 від 13.05.2021

Івано-Ф ранківській 
обласній державній адміністрації

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Громадська організація «Україна без тортур» засвідчує Вам повагу та звертається з 
наступним.

Згідно зі статтею  5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до 
інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при 
цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до 
розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця 
інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

На підставі цього просимо Вас надати:
Інформацію  щодо переліку установ/закладів, зазначених нижче, які координуються 
Д епартаментом соціального захисту населення Івано-Ф ранківської обласної державної 
адміністрації, а саме:

• Геріатричні пансіонати;
• П сихоневрологічні інтернати.

В інформацію  включити наступне:
• П овна назва закладу/установи;
• Кількість підопічних, які перебували у закладі/установі з 01 січня 2018 року по 28 

лю того 2021 р о к у .

Просимо Вас надати відповідь на запит у визначені Законом України «Про доступ до 
публічної інформації» строки, шляхом надсилання на електронну адресу О рганізації 
(ukraine.w ithout.torture@ grnail.com ), без відправлення засобами звичайного поштового 
зв ’язку. У випадку виникнення додаткових питань щодо змісту запиту просимо звертатися 
за наступними контактами: +380677350841 (Черкез Вероніка, асистентка проектів)

Із повагою,
керівник ГО «Україна без тортур»
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УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ііул.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. (0342)55-22-91, факс 55-21-86  

E-mail: oda@if.gov.ua Код ЄДРПОУ 20567921

На № __    від

Громадська організація 
«Україна без тортур»

На запит від 13.05.2021 № 110 Івано-Франківська обласна державна 
адміністрація надає інформацію щодо переліку інтернатних закладів, які 
координуються департаментом соціальної політики обласної державної 
адміністрації, а саме:

№п/п Повна назва закладу Кількість підопічних

01.01.
2018

01.01.
2019

01.01.2020 01.01.2021

Геріатричні пансіонати
1 Івано-Франківський геріатричний 

пансіонат, вул. Медична, 4, м.Івано- 
Франківськ

184 170 161 142

2 Коломийський геріатричний 
пансіонат, вул. Довбуша, 50, 
м. Коломия

118 118 113 104

3 Коршівський геріатричний пансіонат, 50 46 48 47
вул. Незалежності 
143
с.Коршів

Психоневрологічні інтернати
1 Делятинський психоневрологічний

інтернат, вул. Ковпака,32,
смт. Делятин, Надвірнянський район

170 172 173 171

2 Коломийський психоневрологічний 
інтернат, вул.Староміська,3 
м. Коломия

0 0 13.12.2019
змінено
найменування
Коломийського
дитячого
будинку
інтернату на
Коломийський
психоневрологі
чний інтернат
(рішення сесії
Івано-
Франківської

51

mailto:oda@if.gov.ua


обласної ради 
від 13.12.2019 
№1318-33/2019

3 Погонянський психоневрологічний 
інтернат, вул. Шевченка,9а, 
с. Погоня, Івано-Франківський район

128 130 130 129

4 Снятинський психоневрологічний 
інтернат, вул. Гоголя,23 
вул.В.Коснятина102 м. Снятин, 
Коломийський район

230 323 323 315

Заступник голови обласної 
державної адміністрації

Запитувану Інформацію надіслано 
ukraine.without.torture@gmail.com.

електронну адресу

Світлана ОНИЩУК

Г анна Попович 
(0342)53-51-18
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