
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від 13.08.2015 року №  15   
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

13.08.15р. 
 

Розпочато засідання о  14  год.  02  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.   08  хв. 
  

 

 
Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 
 
 
 
В.Анушкевичуc  - міський  голова 
 
З.Фітель   - перший заступник міського голови  
 
Р.Гайда    - заступник міського голови 
 
Б.Білик   - заступник міського голови  
 
М.Верес   - заступник міського голови  
 
В.Войтик   - секретар наглядової ради КП “Єдиний розрахунко- 

  вий центр” 
 
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 
 

С.Федорців   - голова постійної комісії обласної ради з питань  
      депутатської діяльності, етики, регламенту, само- 
      врядування, захисту прав людини, законності та  
     правопорядку 
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Присутні  на засіданні: 

  
 
Г.Бандура   - директор міського центру зайнятості 
 
І.Владимирська  - головний спеціаліст відділу з питань діяльності  

  правоохоронних органів, оборонної та мобілізацій- 
  ної роботи виконавчого комітету міської ради 

 
І.Влізло   - начальник управління з питань надзвичайних  

  ситуацій виконавчого комітету міської ради 
 

О.Гуменний  - заступник начальника відділу обліку і розподілу  
  житла виконавчого комітету міської ради 

 
Н.Кедик    - начальника юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Н.Кузюк    - заступник директора департаменту соціальної 
      політики виконавчого комітету міської ради 
 
О.Кошик   - головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту  

  містобудування та архітектури виконавчого комі- 
  тету міської ради 
 

З.Никорак - завідувач сектора сталого розвитку  відділу  
  енергозбереження та комунальних підприємств  
  управління економічного та інтеграційного розвитку  
  виконавчого комітету міської ради 

 
С.Лосюк    - заступник начальника управління генерального 

  плану та містобудівного кадастру Департаменту  
  містобудування та архітектури виконавчого  
  комітету міської ради 

 
І.Панчишин   - начальник відділу з питань охорони культурної  

  спадщини виконавчого комітету міської ради 
 
З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого  
      комітету міської ради 
 
Т.Слободян   - заступник начальника управління торгівлі 
      виконавчого комітету міської ради 
 
О.Федоренко  - заступник директора Департаменту комунального 

  господарства, транспорту та зв’язку виконавчого    
  комітету міської ради 

 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Л.Яковець   - директор КП “Електроавтотранс” 
 
 
Представники ЗМІ, громадськості. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про Програму інженерного та технічного 
захисту території Івано-Франківської міської ради від 
можливих екстремальних явищ природи 
катастрофічного характеру на 2016 – 2020 роки” 

 
Доповідав:   І.Влізло 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 434 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про визначення місця тимчасового зберігання хімічно 

небезпечних ртутних відходів на території м. Івано-
Франківська 

 
Доповідав:   І.Влізло 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 435 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.03.15 № 160 “Про організацію 
оплачуваних громадських робіт на 2015 рік” 

 
Доповідала:  Г.Бандура 
Виступили: С.Федорців, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 436 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення доповнень до Довгострокової 
програми мобілізаційної підготовки Івано-
Франківської міської ради на 2011 – 2016 роки” 

 
Доповідала:  І.Владимирська 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 437 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про безоплатну передачу канцелярських 
товарів та розхідних матеріалів для оргтехніки” 

 
Доповідала:  І.Владимирська 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 438 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
  
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження програми охорони 
культурної спадщини міста Івано-Франківська на 
2016 – 2018 роки” 

 
Доповідав:   І.Панчишин 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 439 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисних розрахунків вартості 

капітального ремонту квартири інваліда війни за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

 
Доповідала:  Н.Кузюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 440 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за    - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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8. СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи 
 
Доповідав:   Т.Слободян 
Виступили: С.Федорців, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 441 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. 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: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 442 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти та подальше 

влаштування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 443 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 444 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав:   О.Гуменний 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 445 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переобладнання та 

перепланування житлових і нежитлових приміщень в 
будинках житлового та громадського призначення зі 
зміною і без зміни функціонального призначення, 
зовнішньої конфігурації 

 
Доповідав:   О.Федоренко 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 446 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   С.Федоренко  
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 447 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-пошторисної документації 
 
Доповідав:   С.Федоренко 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 448 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів за разовий проїзд одного 

пасажира в міському електротранспорті (тролейбус) 
 
Доповідав:   Л.Яковець 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 449 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про затвердження переможців конкурсу на 

спорудження пам’ятного знака “Стіна пам’яті 
Небесної Сотні” 

 
Доповідала:  С.Лосюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 450 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасової споруди 
 
Доповідала:  С.Лосюк 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель, Я.Зуб’як, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 451 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про встановлення меморіальних дощок  
 
Доповідала:  С.Лосюк 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 452 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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20. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   О.Кошик 
Виступили: З.Фітель, С.Федорців, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 453 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про найменування вулиць” 
 
Доповідала:  С.Лосюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 454 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідала:  С.Лосюк 
Виступили: Д.Демків, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 455 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволу на тимчасове встановлення 

збірно-розбірних металевих гаражів 
 
Доповідав:   О.Кошик 
Виступили: Д.Демків, З.Фітель, В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 456 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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24. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:   З.Никорак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 457 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:   З.Никорак 
Виступили: С.Федорців, Б.Білик, Р.Гайда, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 458 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 

 

 
 
 
 
 

 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

 

 

 Заступник міського  

  голови      Михайло Верес  

  


