
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від  19.11 та 27.11.2014 року № 25               
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
19.11.14р. 

 
 

Розпочато засідання о  14  год.  05  хв. 

Закінчено засідання о  14  год.   40  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  - 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 
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Присутні  на засіданні: 
 
 
 
 
О.Ганчак    - начальник управління торгівлі виконавчого  
      комітету міської ради 
 
І.Дутчак    - заступник начальника служби у справах дітей  

  виконавчого комітету міської ради 
 
М.Калайда    - директор із загальних питань, начальник адмін- 
      управління КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Н.Кромкач   - начальник управління економічного та інтеграцій- 
      ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
М.Ковальчук  - інженер-будівельник центральної міської клінічної 
      лікарні 
 
Т.Курилів    - начальник відділу обліку і розподілу житла 

  виконавчого комітету міської ради 
 
С.Лосюк    - заступник начальника управління генерального 

    плану та містобудівного кадастру Департаменту  
  містобудування та архітектури виконавчого  

        комітету міської ради 
 
Н.Микула    - начальник управління освіти і науки виконавчого  
      комітету міської ради 
 
Л.Озарко    - начальник відділу Держземагентства у м. Івано- 
      Франківську 
 
І.Сенчук   - заступник директора Департаменту – начальник  

  відділу управління планування та реформування  
  Департаменту комунального господарства, транс- 

     порту та зв’язку виконавчого комітету міської ради 
 
Б.Чупірчук    - голова Фонду комунальної власності територіальної  

  громади міста Івано-Франківська 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління виконав- 
      чого комітету міської ради 
 
Л.Яковець    - директор КП “Електроавтотранс” 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про зменшення розміру пайової участі 
замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструк-
тури міста” 

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 587 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 14.08.2014 р. № 1483-47” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 588 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету 
 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 589 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про затвердження 
списку присяжних” 

 
Доповідала:  Н.Кедик 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 590 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про Програму розвитку велосипедної 
інфраструктури та популяризації велосипедного руху 
в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки” 

 
Доповідав:   І.Сенчук 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 591 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.04.2014 № 161 “Про затвердження 
переліку об’єктів” 

 
Доповідав:   І.Сенчук 
Виступили: В.Анушкевичус, Р.Гайда, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 592 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про участь у 
загальних зборах учасників ТзОВ “Івано-Франківсь-
кий Автошлях” та порядок голосування” 

 
Доповідав:   І.Сенчук 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 593 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про передачу у власність та надання в 
користування громадянам земельних ділянок та 
внесення змін до рішень” 

 
Доповідав:   Л.Озарко 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 594 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про погодження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та водовідведення” 

 
Доповідав:   М.Калайда 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 595 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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27.11.14р. 
 

 

Розпочато засідання о  14  год.   05  хв. 

Закінчено засідання о  15   год.   35  хв. 
  
 
 
 
 
 
 

Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 

 

 

 
В.Анушкевичус - міський голова 
 
М.Вітенко   - секретар міської ради    
 
З.Фітель   - перший 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” 
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Присутні  на  засіданні: 
 
 
 
Б.Абрамович   - директор КП “Дирекція замовника” 
 
В.Вовчук   - заступник головного лікаря центральної міської  

  клінічної лікарні  
 
О.Ганчак    - начальник управління торгівлі виконавчого  
      комітету міської ради 
 
І.Дутчак   - заступник начальника служби у справах дітей 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Г.Кашуба   - начальник відділу бухгалтерського обліку та 
      звітності виконавчого комітету міської ради 
  
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  
      комітету міської ради 
 
О.Кошик   - головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту  

  містобудування та архітектури виконавчого комі- 
  тету міської ради 

 
Т.Курилів    - начальник відділу обліку і розподілу житла 
      виконавчого комітету міської ради 
 
С.Лосюк    - заступник начальника управління генерального 

    плану та містобудівного кадастру Департаменту  
  містобудування та архітектури виконавчого  

        комітету міської ради 
 
Н.Микула    - начальник управління освіти і науки виконавчого  
      комітету міської ради 
 
О.Прусак   - заступник начальника  управління адміністративних  
      послуг виконавчого комітету міської ради  
 
М.Смушак    - директор Департаменту комунального господарст- 

  ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету  
  міської ради 

 
Б.Чупірчук    - голова Фонду комунальної власності територіальної  

  громади міста 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Л.Яковець    - директор КП “Електроавтотранс” 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління 
      виконавчого комітету міської ради 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про зменшення розміру пайової участі 
замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструк-
тури міста” 

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступили: М.Вітенко, З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 2 
    проти   - немає 
    утримались  - 10 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін у штатний розпис Івано-
Франківського міського Будинку вчителя” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Вітенко, М.Верес, О.Загурський, 

З.Фітель 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 1 
    проти   - немає 
    утримались  - 11 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про організацію навчання при Івано-Франківському 

слідчому ізоляторі 
 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 596 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 



 - 9 - 

 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про списання основних засобів з балансу 
закладів охорони здоров’я” 

 
Доповідав:   В.Вовчук 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель, О.Загурський 
Вирішили: рішення № 597 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
  
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про припинення права оперативного 
управління та передачу автомобіля” 

 
Доповідав:   В.Вовчук 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 598 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання пільг реабілітованим 
громадянам” 

 
Доповідав:   А.Лис 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 599 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Вітенко, М.Смушак, З.Фітель, 

Н.Кедик, Б.Білик 
Вирішили: рішення № 600 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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8. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про оренду об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус, Н.Кедик 
Вирішили: рішення № 601 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про передачу майна в господарське 
відання” 

 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 602 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.04.2014 року № 189 “Про 
затвердження нової редакції Положення “Про 
дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері 
розваг на території м.Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 603 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 12 
    не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 14.08.2014р. №420 
“Про встановлення дитячого майданчика” 

 
Доповідала:  Н.Кедик 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Вітенко, О.Загурський, Я.Зуб’як 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 12 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та подальше влаштування 
 
Доповідала:  І.Дутчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 604 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  І.Дутчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 605 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо 

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

 
Доповідала:  І.Дутчак 
Виступили: Н.Кедик, В.Анушкевичус, Т.Курилів  
Вирішили: рішення № 606 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав:   Л.Яковець 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 607 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

від 27.06.2012 р. № 427 “Про побудинкові тарифи на 
послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій житлового фонду КП 
“Дирекція замовника” 

 
Доповідав:   Б.Абрамович 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 608 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Положення про порядок 
звільнення учасників бойових дій АТО, членів їхніх 
сімей, членів сімей загиблих під час участі в 
антитерористичній операції та учасників АТО, членів 
їх сімей – мешканців Івано-Франківська від сплати за 
житлово-комунальні послуги” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 609 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

від 24.05.2013 р. № 276 “Про визначення виконавців 
послуг з утримання будинків та прибудинкових 
територій” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: Н.Кедик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 610 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 16.10.2012 р. № 671 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 611 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 612 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. 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 № 613 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку осіб, які мають право на 

доступне житло у місті Івано-Франківську 
 
Доповідала:  Т.Курилів  
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 614 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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24. СЛУХАЛИ: Про надання квартир сім’ям загиблих 

військовослужбовців, особам рядового і 
начальницького складу органів внутрішніх справ, які 
брали участь в антитерористичних операціях 

 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 615 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідала:  С.Лосюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 616 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідала:  С.Лосюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 1 
    проти   - немає 
    утримались  - 11 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   О.Кошик 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 617 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до переліку адміністративних 

послуг 
 
Доповідала:  О.Прусак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 618 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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29. СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасової споруди 
 
Доповідав:   В.Анушкевичус 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 619 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про надання дозволу 
на розташування тимчасових споруд” 

 
Доповідав:   М.Вітенко 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 620 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про безоплатну передачу майна батальйону 
патрульної служби міліції особливого призначення 
“Івано-Франківськ” 

 
Доповідав:   А.Лис 
Виступили: Г.Кашуба, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 621 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає. 
 
 
 
 
  

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

 комітету міської ради     Андрій Лис 


