
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від 10.09.2015 року №  17   
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
10.09.15р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  10  хв. 

Закінчено засідання о  16  год.   25  хв. 
  

 
Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 

 
 
 
В.Анушкевичуc  - 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 - заступник директора  з розвитку та інвестицій КП      

  “Електроавтотранс” 
 
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 
 

Р.Руско   - директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
 
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: 
 

 
 
 
В.Буджак - заступник начальника юридичного відділу 

  виконавчого  комітету міської ради 
  
В.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та архітек- 

  тури виконавчого комітету міської ради 
 
О.Кошик   - головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту  

  містобудування та архітектури виконавчого комі- 
  тету міської ради 
 

Н.Кромкач   - начальник управління економічного та інтеграцій- 
        ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
Т.Курилів   - начальник відділу обліку і розподілу житла  

  виконавчого комітету міської ради 
 
К.Обладан   - начальник управління земельних відносин виконав- 

  чого комітету міської ради 
 
У.Панишак   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Б.Питель   - начальник управління адміністративних послуг 

  виконавчого комітету міської ради 
 
З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого  
      комітету міської ради 
 
М.Смушак   - директор Департаменту комунального 

  господарства, транспорту та зв’язку виконавчого    
  комітету міської ради 
 

В.Сусаніна    - начальник фінансового управління виконавчого    
  комітету міської ради 
 

 
Л.Яковець   - директор КП “Електроавтотранс” 
 
 
 
Представники ЗМІ, громадськості. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної  та соціальної інфраструк-
тури міста 

 
Доповідала:  В.Сусаніна 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 492 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

від 18.02.2014 № 75  
 

Доповідала:  В.Сусаніна 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 493 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про звільнення та зменшення сплати 
пайової участі замовників будівництва у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста” 

 
Доповідала:  В.Сусаніна 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 494 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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4. СЛУХАЛИ: Про співфінансування з міського бюджету інвестицій-

них проектів 
 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 495 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження переліку адміністратив-
них послуг” 

 
Доповідав:   Б.Питель 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 496 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
  
 
 
6. 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 № 497 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступили: В.Анушкевичус, Н.Шиманська, А.Лис, Р.Руско, 

М.Верес, С.Федорців, З.Фітель, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 498 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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8. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та подальше влаштування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 499 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про затвердження  мережі міських маршрутів 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Анушкевичус, В.Войтик, В.Цих, Р.Гайда, З.Фітель,  

В.Войтик, Р.Руско, М.Вітенко, В.Сохан 
Вирішили: рішення № 500 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за    - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на міських автобусних 

маршрутах 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Анушкевичус, Р.Руско, В.Войтик, В.Сохан, 

Р.Гайда, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 501 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - 1 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про  звернення щодо стану виконання робіт з 

капітального ремонту набережної імені Василя 
Стефаника 

 
Доповідав:   В.Войтик 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Вітенко, Д.Демків 
Вирішили: рішення № 502 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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12. СЛУХАЛИ: Про встановлення анотаційних дощок державним 

діячам  
 
Доповідав:   М.Вітенко 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 503 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 504 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

міськвиконкомі громадян, які бажають отримати 
земельну ділянку під індивідуальне житлове 
будівництво 

 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 505 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на списання з балансу 
КП “Електроавтотранс” тролейбуса 

 
Доповідав: Л.Яковець  
Виступили: В.Анушкевичус, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 506 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
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16. СЛУХАЛИ: Про затвердження акта комісійного обстеження 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 507 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “ Про надання згоди на одержання права 
власності на земельну ділянку в с.Чукалівка 
Тисменицького району Івано-Франківської області” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 508 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес  
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель, В.Буджак 
Вирішили: рішення № 509 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд ТзДВ “Івано-Франківський 
міськмолокозавод” 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 510 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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20. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до додатку рішення сесії 
міської ради від 18.12.2012 р. № 911-34  “Про 
затвердження культових споруд в м. Івано-
Франківську” 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 511 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про розміщення  зовнішньої реклами 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 512 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.09.2006 р. № 358” 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 513 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд клопотань фізичних і 
юридичних осіб із земельних питань” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 514 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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24. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про поновлення термінів оренди земельних 
ділянок” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 515 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про продаж земельних ділянок комунальної 
власності” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 516 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
 

 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

  

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради     Андрій Лис 


