
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від  15.01 та 16.01.2015 року № 1               
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

15.01.15р. 
 

Розпочато засідання о  13  год.  05  хв. 

Закінчено засідання о  14  год.   25  хв. 
  

 

Брали участь в засіданні члени  

виконавчого комітету: 
 
 
М.Вітенко   - секретар міської ради     
 
З.Фітель - перший заступник міського голови  
 
Р.Гайда    - заступник міського голови 
 
Б.Білик   - заступник міського голови  
 
М.Верес   - заступник міського голови  
 
А.Лис   - керуючий справами виконавчого комітету міської  

  ради 
Л.Богославець  - приватний підприємець 
 
Д.Демків   - головний інженер ПП “Ярковиця” 
 
О.Загурський  - приватний підприємець 
 
Я.Зуб’як   - директор ПП “Чебрець” 
 
І.Криховецький  - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

  ківського університету права ім. Короля Данила 
  Галицького 

 
О.Кулик    - директор Івано-Франківського регіонального управ- 

  ління Державної спеціалізованої фінансової уста- 
  нови “Державний фонд сприяння молодіжному  

        житловому будівництву” 
 
Р.Руско - директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
 
С.Федорців    
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Присутні  на засіданні: 
 
 
С.Борзов   - депутат міської ради 
 
В.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та архітек- 
        тури виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ганчак    - начальник управління торгівлі виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Е.Гошовська  - заступник головного лікаря центральної міської  

  клінічної лікарні 
 
О.Заклинська   - директор департаменту соціальної політики 

  виконавчого комітету міської ради 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Н.Кромкач    - начальник управління економічного та інтеграцій- 

  ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
В.Матешко   - голова комітету фізкультури і спорту виконавчого 
      комітету міської ради 
 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин 
      виконавчого комітету міської ради 
 
М.Петрик    - начальник управління культури виконавчого 
      комітету міської ради 
 
О.Петрук    - консультант міського голови 
 
Л.Попович   - начальник відділу економічного аналізу та страте- 
      гічного планування управління економічного та  
      інтеграційного розвитку виконавчого комітету  

  міської ради 
 
Л.Синьоверська  - заступник начальника фінансового управління  

  виконавчого комітету міської ради 
 
З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого  

  комітету міської ради 
 
М.Смушак   - директор Департаменту комунального господарст- 
        ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету  

  міської ради 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління виконав- 
      чого комітету міської ради 
 
Представники ЗМІ. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про встановлення місцевих податків і 
зборів та ставки акцизного податку на території м. 
Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   Б.Білик 
Виступили: Р.Руско, З.Фітель, М.Вітенко, О.Кулик, 

Л.Богославець, Р.Гайда, С.Федорців, С.Борзов, 
І.Криховецький 

Вирішили: рішення № 1 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - 2 
    утримались  - 3 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про міський бюджет на 2015 рік” 
 
Доповідав:   Б.Білик 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко, М.Верес 
Вирішили: рішення № 2 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - 2 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення 41 сесії 
міської ради від 06.02.2014р. “Про міський бюджет 
на 2014 рік” № 1309-41” 

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель  
Вирішили: рішення № 3 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - 1 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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4. СЛУХАЛИ: Про схвалення прогнозних індикативних показників 

міського бюджету на 2016 – 2017 роки 
 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 4 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування та подальше влаштування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: З.Фітель  
Вирішили: рішення № 5 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 6 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо 

належного дітям майна, в тому числі житла, право 
власності на яке або право користування яким вони 
мають 

 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 7 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про встановлення податку на нерухоме 
майно житлового або нежитлового призначення, що 
сплачують релігійні організації” 

 
Доповідав:   С.Федорців 
Виступили: З.Фітель, А.Лис, О.Кулик, Б.Білик, Я.Зуб’як, Н.Кедик 
Вирішили: проект рішення доопрацювати. 
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16.01.15р. 
 

 

Розпочато засідання о  08  год.   30  хв. 

Закінчено засідання о  08   год.   55  хв. 
  
 
 
 
 
 
 

Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 

 

 
В.Анушкевичус - міський голова 
 
М.Вітенко   - секретар міської ради    
 
З.Фітель   - перший заступник міського голови  
 
Р.Гайда   - заступник міського голови 
 
Б.Білик   - заступник міського голови 
 
М.Верес   - заступник міського голови 
 
А.Лис   - керуючий справами виконавчого комітету міської  

  ради 
 

Л.Богославець  - приватний підприємець 
 
Я.Зуб’як   - директор ПП “Чебрець” 
 
І.Криховецький  - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

  ківського університету права ім. Короля Данила 
  Галицького 

     
О.Кулик    - директор Івано-Франківського регіонального управ- 

  ління Державної спеціалізованої фінансової уста- 
  нови “Державний фонд сприяння молодіжному  

        житловому будівництву” 
 
Р.Руско - директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
 
 
С.Федорців    
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Присутні  на  засіданні: 
 
 
С.Борзов   - депутат міської ради 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  
      комітету міської ради 
 
Н.Кромкач    - начальник управління економічного та інтеграцій- 

  ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
Т.Соболик   - журналіст газети “Репортер” 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради. 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 
території м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   Б.Білик 
Виступили: Р.Гайда, Л.Богославець, Я.Зуб’як, Р.Руско, З.Фітель, 

Н.Кедик, Н.Кромкач, В.Анушкевичус, М.Вітенко, 
І.Криховецький, О.Кулик, С.Борзов, С.Федорців 

Вирішили: рішення № 8 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
 
 
 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

 комітету міської ради     Андрій Лис 


