
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від  17.02, 18.02 та 26.02.2015 року №  4                  
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

17.02.15р. 
 

Розпочато засідання о  14  год.  05  хв. 

Закінчено засідання о  14  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  - 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   - голова постійної комісії обласної ради з питань  
      депутатської діяльності, етики, регламенту  

  самоврядування захисту прав людини, законності та 
  правопорядку 
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Присутні  на засіданні: 

  

 

 
Б.Абрамович   - директор КП “Дирекція замовника” 
 
 
О.Ганчак    - начальник управління торгівлі виконавчого  

  комітету міської ради 
 
 
О.Заклинська   - директор департаменту соціальної політики 
      виконавчого комітету міської ради 
 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
 
Т.Курилів    - начальник відділу обліку і розподілу житла 
      виконавчого комітету міської ради 
 
 
Н.Микула    - начальник управління освіти і науки виконавчого  

  комітету міської ради 
 
 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин 
      виконавчого комітету міської ради 
 
 
Л.Озарко    - начальник відділу Держземагентства в м.Івано- 
      Франківську 
 
 
З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
 
С.Руденко    - начальник відділу підтримки та розвитку підприєм- 

   ництва управління економічного та інтеграційного  
          розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління виконав- 
      чого комітету міської ради. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про проведення земельних торгів” 
 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 96 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на складання 
документації із землеустрою” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 97 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про скасування рішення 25 сесії          
Івано-Франківської міської ради від 29.05.2012 року 
№ 772-25” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 98 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. 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, М.Вітенко, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 99 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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18.02.15р. 
 

 

 

Розпочато засідання о  10  год.  50  хв. 

Закінчено засідання о  11  год.   00  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 
 
 
Я.Зуб’як   - директор ПП “Чебрець”. 
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Присутні  на засіданні: 

  

 

 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради. 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
 
1. 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 № 100 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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26.02.15р. 
 
 
 

Розпочато засідання о  14  год.  05  хв. 

Закінчено засідання о  16   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  
 
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   - голова постійної комісії обласної ради з питань  
      депутатської діяльності, етики, регламенту  

  самоврядування захисту прав людини, законності та 
  правопорядку 
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Присутні  на засіданні: 

  
 
І.Влізло   - начальник управління з питань надзвичайних  

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

  тури виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ганчак    - начальник управління торгівлі виконавчого  

  комітету міської ради 
 
О.Заклинська   - директор департаменту соціальної політики 
      виконавчого комітету міської ради 
 
І.Іллічук   - директор департаменту будівництва, житлово-кому- 
      нального господарства, містобудування та архітек- 
      тури ОДА 
 
О.Качанко    - заступник директора КП “Єдиний розрахунковий  

  центр” 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

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

    плану та містобудівного кадастру Департаменту  
  містобудування та архітектури виконавчого  

        комітету міської ради 
 
Б.Маланюк    - начальник відділу з питань діяльності правоохорон- 
      них органів, оборонної та мобілізаційної роботи 
      виконавчого комітету міської ради 
 
М.Михаськів - головний спеціаліст відділу контролю управління  
   організаційно-інформаційної роботи та контролю  
        виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ревуцька   - начальник загального відділу виконавчого комітету  
      міської ради 
 
С.Руденко    - начальник відділу підтримки та розвитку підприєм- 

   ництва управління економічного та інтеграційного  
  розвитку виконавчого комітету міської ради 

 
О.Савка   - заступник начальника управління освіти і науки  

  виконавчого комітету міської ради 
 
Г.Сич    - головний спеціаліст управління освіти і науки  
        виконавчого комітету міської ради 
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З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
М.Смушак    - директор Департаменту комунального господарст- 

  ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету  
  міської ради 

 
Л.Харченко   - головний бухгалтер управління освіти і науки 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Б.Чупірчук    - голова Фонду комунальної власності територіальної  

  громади міста 
 
М.Федченко  - керівник юридичної компанії “Престиж – право” 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління виконав- 
      чого комітету міської ради 
 
Л.Яківець   - директор КП “Електроавтотранс”. 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Вітенко, З.Фітель, В.Войтик, 

Н.Кедик, Р.Гайда  
Вирішили: рішення № 101 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 виконання Програми економічного і 
соціального розвитку міста Івано-Франківська за 
2014 рік” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 102 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 27.01.2011р. №22-V “Про встановлення місцевих 
податків і зборів на території Івано-Франківської 
міської ради” 

 
Доповідав:   С.Руденко 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 103 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 внесення змін до рішення міської ради 
від 17.06.08р. “Про затвердження положення про 
порядок прийняття регуляторних актів Івано-
Франківської міської ради, її виконавчого комітету, 
міського голови” 

 
Доповідав:   С.Руденко 
Виступили: Н.Кедик, В.Войтик, М.Вітенко, В.Анушкевичус, 

С.Федорців 
Вирішили: рішення № 104 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про стан виконавської дисципліни у Департаментах, 

управліннях, відділах виконавчого комітету міської 
ради та комунальних підприємствах міста у ІІ 
півріччі 2014 року 

 
Доповідав:   А.Лис 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 105 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про дозволи на тимчасове встановлення збірно-

розбірних металевих гаражів 
 
Доповідала:  О.Заклинська 
Виступили: М.Вітенко, В.Войтик, З.Фітель, В.Анушкевичус, 

Р.Гайда, Я.Зуб’як, В.Гайдар 
Вирішили: проект рішення доопрацювати 
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розмір плати для батьків за 
перебування дітей у дошкільних навчальних закладах 
міста” 

 
Доповідав:   О.Савка 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус, Г.Сич 
Вирішили: рішення № 106 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про передачу з балансу Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської 
області на баланс КП “Міський Парк культури та 
відпочинку імені Т.Г.Шевченка” спортивного 
майданчика зі штучним покриттям” 

 
Доповідала:  О.Савка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 107 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 затвердження нової редакції статуту 
комунального дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) №3 “Бджілка” Івано-Франківської 
міської ради Івано-Франківської області” 

 
Доповідала:  О.Савка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 108 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про погодження умов додаткового правочину до 

інвестиційного договору на будівництво дитячого 
садка у мікрорайоні № 4 Пасічна від 12.03.2014 року 

 
Доповідав:   О.Савка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 109 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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11. СЛУХАЛИ: Про склад міської комісії з питань евакуації 
 
Доповідав:   І.Влізло 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 110 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження “Порядку розміщення всесезонних 

торгових майданчиків біля стаціонарних закладів 
ресторанного господарства” 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: Н.Кедик, С.Федорців, В.Анушкевичус, В.Войтик, 

З.Фітель 
Вирішили: рішення № 111 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про тимчасове розташування місць (тимчасових 

споруд) для здійснення торгівлі продовольчою та 
промисловою групами товарів на куті вулиць 
Привокзальна-Вовчинецька 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: проект рішення зняти з розгляду. 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених літніх 

торгових майданчиків 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: Л.Богославець, А.Лис, В.Анушкевичус, С.Федорців, 

Н.Кедик, С.Лосюк, М.Вітенко, З.Фітель, Б.Білик 
Вирішили: рішення № 112 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти та подальше 

влаштування дітей 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 113 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 114 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус, В.Войтик, З.Фітель, 

Д.Демків, Б.Білик 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 8 
    проти   - немає 
    утримались  - 5 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про затвердження коефіцієнта співвідношення 

кількості безплатно перевезених пасажирів до 
платних в громадському міському пасажирському 
електротранспорті (тролейбусах) та атотранспорті 
(автобусах) КП “Електроавтотранс” 

 
Доповідав:   Л.Яковець 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 115 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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19. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 116 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:   М.Смушак   
Виступили: Р.Гайда, З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 117 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Івано-Франквської міської ради від 23.12.2014 року 
№678 “Про передачу на баланс нежитлових будівель” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Войтик, Р.Гайда, З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 118 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. 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:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 119 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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23. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 120 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до статуту комунального 
підприємства “Дирекція замовника” 

 
Доповідав:   Р.Гайда 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 121 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 27.12.2011 р. № 842 “Про побудинкові тарифи на 
послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій в м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав:   О.Качанко 
Виступили: З.Фітель, Н.Кедик, Р.Гайда, В.Войтик, 

В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 8 
    проти   - немає 
    утримались  - 3 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про демонтаж холодильних вітрин 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 122 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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27. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 123 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: С.Федорців, М.Вітенко, Я.Зуб’як, В.Анушкевичус, 

Р.Гайда, Н.Кедик, З.Фітель, Д.Демків 
Вирішили: рішення № 124 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус 
Вирішили: проект рішення зняти з розгляду 
 
 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в розділ 3 Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: В.Анушкевичус, В.Войтик, С.Лосюк, С.Федорців, 

Н.Кедик, М.Вітенко, З.Фітель 
Вирішили: проект рішення доопрацювати 
 
 
 
 
 



 - 16 - 

 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про утворення погоджувальної комісії для 

узгодження спірних питань пропозицій 
громадськості, внесених під час процедури 
громадського обговорення проекту містобудівної 
документації “Коригування (внесення змін до) 
генерального плану, суміщеного з історико-
архітектурним опорним планом м. Івано-Франківська 
(в межах Івано-Франківської міської ради)” 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: В.Анушкевичус, Л.Богославець, М.Вітенко, 

В.Войтик, З.Фітель, С.Федорців 
Вирішили: рішення № 125 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про комплексну програму профілактики 
злочинності в місті на 2015 рік” 

 
Доповідав:   Б.Маланюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 126 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 


