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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ від 25.05.2018 р. 

відкритого громадського обговорення (у формі засідання 

круглого столу) проекту рішення виконавчого комітету міської 

ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення операторів паркування в місті Івано-Франківську» 

 

ГОЛОВА: 

О.Ганчак – начальник управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської 

міської ради. 

 

СЕКРЕТАР: 

В.Павелко – головний спеціаліст відділу промисловості та розвитку 

підприємництва управління економічного та інтеграційного розвитку. 

 

ПРИСУТНІ:  

перелік учасників відкритого громадського обговорення наведено у додатку. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

обговорення проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету 

міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення 

операторів паркування в місті Івано-Франківську». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

О.Ганчак: 

Повідомив присутнім про мету розробки проекту рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення операторів паркування в місті Івано-Франківську» (далі – Проект 

рішення). Метою затвердження Проекту рішення є впорядкування 

паркування в центральній частині міста Івано-Франківська.  Затвердження 

порядку проведення конкурсу з визначення операторів паркування 

автотранспорту у м. Івано-Франківську забезпечить обмеження монополізму 

на ринку послуг з паркування автотранспорту, створення конкурентного 

середовища та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які 

спроможні якісно і в повній мірі забезпечувати виконання вимог Положення 

про порядок організації, функціонування та експлуатації місць паркування 

автотранспорту і справляння збору за парковку на території міста Івано-
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Франківська та Правил паркування транспортних засобів , затверджених 

постановою КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1342. 

Під час громадського обговорення Олегом Ганчаком було зачитано 

перелік майданчиків для паркування та паркувальних зон, щодо яких 

проводиться конкурс з визначення оператора. Даний перелік згідно Проекту 

рішення ділиться на 4 лота. 

В. Чорненький: 

запитав чи врахована територія біля готелю «Надія» на вул. Незалежності, 40 

де проїзд біля житлового будинку. Як зазначив Чорненький В., за його 

інформацією, частина даної території не відноситься до приватної власності, 

тому без проведення конкурсу надання послуг паркування незаконне. 

Надав пропозицію врахувати дану територію в даному Проекті рішення. 

О.Ганчак: 

повідомив, що для вияснення даних обставин необхідно звернутися до 

управління земельних відносин для отримання інформації про цільове 

призначення даної території. У випадку коли цільове призначення землі 

встановлене для надання послуг паркування дану територію можна буде 

включити в лот 5 до даного Проекту рішення.  

Також О. Ганчак зачитав вимоги до облаштування та утримання 

паркувальних майданчиків, що будуть створені після проведення конкурсу. 

Згідно Проекту рішення визначено наступні критерії оцінки конкурсних 

пропозицій: 

- відсоток, який готовий сплачувати щомісяця переможець конкурсу з  

коштів зібраних від надання послуг паркування по лоту; 

- наявність позитивного досвіду оператора паркування (відгук  від 

міста обласного значення чи районних центрів, де надавались/ 

надаються послуги парування учасником конкурсу); 

- термін протягом якого буде забезпечено технічне 

облаштування  зазначених в лоті майданчиків для паркування, 

відповідно до Правил паркування транспортних засобів, 

затверджених постановою   Кабінету Міністрів України від 

03.12.2009  № 1342. 

Р.Островський: 

надав пропозицію встановити мінімальну величину відсотка із зібраних 

коштів від надання послуг паркування на рівні 8-10%, оскільки це 

оптимальна величина для ведення бізнесу та наповнення бюджету міста. Без 

встановлення мінімального відсотка на конкурс можуть попасти пропозиції з 

відсотковими ставками нижче 3 %. 

О.Осінов: 

запитав чому вул. Л.Українки не включена в перелік майданчиків для 

паркування 
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О.Ганчак: 

Повідомив що на даній вулиці ведуться комплексні роботи по ремонту. Нова 

схема дорожнього руху, що повинна бути погоджена виконавцем робіт у 

поліції, не передбачає встановлення паркувальних місць. 

Громадянин: 

запитав, чи буде вул. Л.Українки пішохідною чи відкритою для проїзду ТЗ. 

О.Ганчак: 

повідомив, що було прийнято рішення виконавчого комітету про обмеження 

руху в центральній частині міста, згідно якого в неділю обмежується проїзд. 

В свою чергу вул. Л.Українки повинна перейти в статус пішохідної, 

натомість вул. Л.Курбаса внесена в перелік майданчиків для паркування. 

О.Осінов: 

запитав чи оператори паркувальних майданчиків самостійно встановлюють 

тариф на паркування. 

О.Ганчак: 

повідомив, що тариф повинен бути обґрунтований. Затвердження тарифу 

повинно відбутися після громадських обговорень. 

В. Чорненький: 
запитав чи законне обмеження часу безкоштовної стоянки на облаштованих 

паркувальних місцях біля закладів харчування, супермаркетів і т.п. 

О.Ганчак: 

повідомив, що орган місцевого самоврядування має право встановлення 

обмеження часу на безкоштовну стоянку. 

Р.Островський: 

звернув увагу на ситуацію з територією біля бібліотеки ІФТУНГ на якій є 

обмежена можливість для паркування, натомість працює стоянка. 

Надав пропозицію розглянути можливість надати дозвіл на надання послуг з 

паркування в обідній час доби і послуги стоянки - у вечірній час доби. 

О.Ганчак: 

повідомив, що для цього потрібно прийняти рішення міської ради про зміну 

цільового призначення землі та погодити з уповноваженими органами 

(поліцією, управлінням ДСНС і т.д.). 

Р.Островський: 

надав пропозицію заборонити посадку-висадку пасажирів міжміськими 

автобусами на паркувальних місцях, оскільки це ускладнює діяльність 

операторів паркувальних майданчиків. Посадка-висадка пасажирів 

суперечить самому визначенню парковки. 

О.Ганчак: 

погодився з даною пропозицією і додав, що контролювати належну 

діяльність паркувальних майданчиків будуть інспектори. 
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Громадянин: 

надав пропозицію включити пункт в форму договору, що передбачає 

розірвання договору за систематичне порушення умов надання послуг 

паркування. 

О.Ганчак: 

підсумував пропозиції присутніх: 

- додати до форми договору пункт 2.3.13 в якому зобов’язати 

операторів надавати якісні послуги паркування, в тому числі із 

дотриманням культури спілкування, зовнішнього вигляду 

паркувальників і т.п. 

- додати пункт договору, який передбачає розірвання договору за не 

виконання п.2 умов договору та систематичні підтверджені 

порушення, які були зафіксовані уповноваженими службами. 

Ю.Кривий: 

запитав чи будуть приватні оператори ефективніше здійснювати діяльність в 

порівнянні КП «Сервіс-Авто» з точки зору наповнення бюджету, порядку і 

т.п. 

О.Ганчак: 

зазначив, що не вивчав ефективність діяльності даного підприємства, 

оскільки воно не належить до сфери діяльності управління. 

Р.Островський: 

повідомив, що знайомий з діяльністю КП «Сервіс-Авто». За його 

інформацію, підприємство перераховувало 10% від виручки до бюджету 

міста, проте на засіданнях сесії міської ради звітувало про збитковість. 

Р.Островський звернув увагу, що якщо виконавчий комітет встановить 

мінімальну відсоткову ставку на рівні 8% то до бюджету міста будуть 

надходити менше коштів, в порівнянні з періодом коли працювало КП 

«Сервіс-Авто». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

за результатами обговорення рекомендовано розробнику регуляторного акта 

внести проект рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради з 

врахуванням зауважень, які прозвучали під час обговорення. 

 

 

Голова: 

Начальник управління транспорту та зв’язку    О.Ганчак 

 

Протокол вів: 
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Головний спеціаліст відділу 

промисловості та розвитку підприємництва    В.Павелко 


