
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від  05.02 та 12.02.2015 року № 3               
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

05.02.15р. 
 
 

Розпочато засідання о  13  год.  15  хв. 

Закінчено засідання о  14  год.   20  хв. 
  

 

Брали участь в засіданні члени  

виконавчого комітету: 
 
 
В.Анушкевичуc  - міський  голова      
 
М.Вітенко   - секретар міської ради     
 
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 
 
В.Войтик   - секретар наглядової ради КП “Єдиний розрахунко- 

  вий центр” 
 
Д.Демків   - головний інженер ПП “Ярковиця” 
 
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    
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Присутні  на засіданні: 
  
 
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 
 
М.Іванчишин  - начальник відділу землеустрою, кадастру та ринку 
      земель управління земельних відносин виконавчого  

  комітету міської ради 
 
І.Кедик   - начальник виробничого відділу ДМП “Івано-Фран- 

  ківськтеплокомуненерго” 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
І.Кривонос   - заступник прокурора м. Івано-Франківська 
 
В.Ковальчук   - начальник управління капітального будівництва 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Т.Курилів    - начальник відділу обліку і розподілу житла 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Н.Кромкач    - начальник управління економічного та інтеграцій- 
      ного розвитку 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.Петрук    - консультант міського голови 
 
Б.Питель    - начальник управління адміністративних послуг 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Л.Попович   - начальник відділу економічного аналізу та страте- 
      гічного планування управління економічного та  
      інтеграційного розвитку виконавчого комітету  

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

  міської ради 
 

З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин 
      виконавчого комітету міської ради 
 
І.Угриновський  - заступник директора ДМП «Івано-Франківськ- 

  теплокомуненерго» 
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В.Чорноус   - депутат міської ради 
 
Б.Чупірчук    - голова Фонду комунальної власності територіальної  

  громади міста 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
І.Яблонський  - начальник відділу звернень громадян виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління виконав- 
      чого комітету міської ради 
 
Представники ЗМІ. 
 
 
 
     

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

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

рішення “Про затвердження положення про податок 
на майно” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступили: В.Войтик, Б.Білик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 51 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 16.01.2015р. № 1611-51 “Про звільнення від 
сплати земельного податку в 1015 році” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступили: В.Войтик, С.Федорців, М.Вітенко, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 52 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 



 - 4 - 

 
 
3. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановленої тимчасової 

споруди “Тир” 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: А.Лис, В.Анушкевичус, Н.Кедик 
Вирішили: рішення № 53 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження змін до статутів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 54 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про роботу із зверненнями громадян у Департамен-

тах, управліннях та відділах виконавчого комітету 
міської ради у 2014 році 

 
Доповідав:   І.Яблонський 
Виступили: Р.Гайда, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 55 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступили: М.Вітенко, Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 56 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

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

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 57 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-кошторисної документації 
 
Доповідав:   В.Ковальчук 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 58 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс закінчених будівництвом 

(капітальним ремонтом) об’єктів 
 
Доповідав:   В.Ковальчук 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 59 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про діяльність Центру надання адміністративних 

послуг за ІІ півріччя 2014 року 
 
Доповідав:   Б.Питель 
Виступили: В.Войтик, Р.Руско, Б.Білик, Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 60 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до переліку адміністративних 

послуг 
 
Доповідав:   Б.Питель 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 61 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: М.Вітенко, В.Войтик, Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 62 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 63 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти та подальше 

влаштування дітей 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 64 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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15. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 65 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
16. 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: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 66 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки до заробітної плати 
 
Доповідала:  Е.Гошовська 
Виступив: Р..Гайда 
Вирішили: рішення № 67 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади  м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 68 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
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19. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про оренду та безоплатне користування 
(позичку) об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 69 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про передачу об’єкта комунальної 
власності територіальної громади міста Івано-
Франківська до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області” 

 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: М.Вітенко, Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 70 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми модернізації дорожньої 

інфраструктури міста Івано-Франківська на 2013 – 
2015 роки 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 71 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання попередньої згоди на 
прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста відомчого житлового фонду” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 72 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
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23. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 73 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про відведення сектора для почесних поховань 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 74 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переобладнання та 

перепланування житлових приміщень в гуртожитку 
на вул. Військових ветеранів, 10а 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 75 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до Статуту державного 
міського підприємства “Івано-Франківськтепло-
комуненерго” 

 
Доповідав:   І.Угриновський 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 76 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
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27. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав:   І.Угриновський 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 77 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 

міської ради 
 
Доповідав:   А.Лис 
Виступили: В.Войтик, Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 78 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 08.10.2013р. № 540 
 
Доповідав:   А.Лис 
Виступив: Р.Гайда  
Вирішили: рішення № 79 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території “Садівницького 
товариства “Сад №4” в межах вулиць Весняної-
Весняної-Проектної 1 - р.Бистриці Надвірнянської 
(мікрорайон “Опришівці”) в м.Івано-Франківську” 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 80 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
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31. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 81 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 82 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 83 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
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34. СЛУХАЛИ: Про Порядок встановлення огорож у м. Івано-

Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 84 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
 
35. 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: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 85 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
 
36. СЛУХАЛИ: Про встановлення анотаційних дощок державним 

діячам 
 
Доповідав:   М.Вітенко 
Виступив: Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 86 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
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12.02.15р. 
 

 

Розпочато засідання о  14  год.   05  хв. 

Закінчено засідання о  15   год.   20  хв. 
  
 
 
 
 
 
 

Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 

 

 
В.Анушкевичус - міський голова 
 
М.Вітенко   - секретар міської ради    
 
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 
 
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    
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Присутні  на  засіданні: 
 
 
 
 
С.Борзов   - депутат міської ради 
 
В.Габчак   - начальник відділу з приватизації Фонду комуналь- 

  ної власності територіальної громади міста 
 
О.Качанко    - заступник директора КП “Єдиний розрахунковий  

  центр” 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  
      комітету міської ради 
 
Н.Кромкач    - начальник управління економічного та інтеграцій- 

  ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
І.Кривонос   - заступник прокурора м. Івано-Франківська 
 
Б.Маланюк    - начальник відділу з питань діяльності правоохорон- 

  них органів, оборонної та мобілізаційної роботи 
  виконавчого комітету міської ради 

 
В.Паращій   - заступник директора КП “Міська ритуальна  

  служба” 
 
М.Смушак   - директор Департаменту комунального господарст- 

  ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету  
  міської ради 

 
Л.Синоверська  - заступник начальника фінансового управління 

  виконавчого комітету міської ради 
 
Б.Чупірчук    - голова Фонду комунальної власності територіальної  

  громади міста 
    
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 
 
Представники оптової торгівлі. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін в рішення міської ради 
від 16.01.2015р. № 1612-51 “Про надання пільг зі 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на території м. Івано-
Франківська” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 87 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Програми приватизації 
комунального майна територіальної громади  міста 
Івано-Франківська на 2015-2017 роки” 

 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: М.Вітенко, В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 88 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про виконання міського бюджету за 2014 
рік” 

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 89 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про безоплатне користування (позичку) 
об’єкта комунальної власності територіальної 
громади м. Івано-Франківська 

 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 90 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: С.Федорців, В.Анушкевичус 
Вирішили: проект рішення доопрацювати 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про фінансування робіт 
 
Доповідав:   О.Качанко 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 91 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про зміни до статуту комунального 
підприємства “Міська ритуальна служба” 

 
Доповідав:   В.Паращій 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 92 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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8. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про безоплатну передачу майна військовій 
частині А 1349” 

 
Доповідав:   Б.Маланюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 93 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 16.01.2015р. №1611-51 “Про звільнення від 
сплати земельного податку в 2015 році” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступили: М.Верес, В.Анушкевичус, Б.Білик, С.Федорців, 

Р.Гайда, І.Криховецький, М.Вітенко, С.Борзов 
Вирішили: рішення № 94 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасової споруди 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус  
Вирішили: рішення № 95 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 


