
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від  17.03, 27.03, 31.03 та 03.04.2015 року №  6   
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

17.03.15р. 
 

 

Розпочато засідання о  14  год.  10  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.   10  хв. 
  

 
 

Брали участь в засіданні члени  
виконавчого комітету: 

 
 
 
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 
 
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 само-     
врядування 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 

 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Н.Кромкач    - начальник управління економічного та інтеграцій- 

  ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
В.Ковальчук   - начальник управління капітального будівництва 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Т.Курилів    - начальник відділу обліку і розподілу житла 
      виконавчого комітету міської ради 
 
О.Мудрий    - заступник головного лікаря центральної міської  

  клінічної лікарні 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Представники ЗМІ. 
 
     

 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про підсумки роботи промислових підприємств міста 

в 2014 році 
 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик, Б.Білик 
Вирішили: рішення № 152 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету 
 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступили: З.Фітель, І.Влізло, Р.Руско, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 153 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.07.2014р. № 377 “Про новий 
склад комітету боротьби з наркоманією” 

 
Доповідав:   О.Мудрий 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 154 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 

міської ради від 14.12.2004 року № 446 “Про 
проведення конкурсу на право забудови 
мікрорайонів” 

 
Доповідав:   В.Ковальчук 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 155 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: З.Фітель, А.Лис, Б.Білик, В.Войтик, М.Вітенко, 

Л.Богославець, Я.Зуб’як, Р.Руско 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - 1 
    утримались  - 11 
    не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: З.Фітель  
Вирішили: рішення № 156 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.12.2010 року № 688 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: М.Вітенко, В.Войтик, Р.Руско, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 157 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає. 
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27.03.15р. 
 
 
 

Розпочато засідання о  13  год.  10  хв. 

Закінчено засідання о  15   год.  15  хв. 
  

 

 

 

Брали участь в засіданні члени  

виконавчого комітету: 
 
 
 
 
В.Анушкевичуc  - міський  голова      

 

М.Вітенко   - секретар міської ради    

 

З.Фітель - перший заступник міського голови  

 

Б.Білик   - заступник міського голови  

 

М.Верес   - заступник міського голови 

 

Л.Богославець  - приватний підприємець 

 

В.Войтик   - секретар наглядової ради КП “Єдиний розрахунко- 

  вий центр” 

 

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” 
 
 
 

 

 



 - 6 - 

 
 

Присутні  на засіданні: 
  
 
Г.Бандура   - директор міського центру зайнятості населення 
 
Р.Василюк   - в.о. директора КП «Єдиний розрахунковий центр» 
 
І.Влізло    - начальник управління з питань надзвичайних  
        ситуацій виконавчого комітету міської ради 
 
В.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та 
        архітектури виконавчого комітету міської ради 
 
І.Гриненько  - заступник голови Фонду комунальної власності  
      територіальної громади міста 
 
І.Дутчак   - заступник начальника служби у справах дітей 
      виконавчого комітету міської ради 
 
О.Качанко    - заступник директора КП “Єдиний розрахунковий  

  центр” 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Г.Коваль   - головний спеціаліст управління торгівлі 
      виконавчого комітету міської ради 
 
С.Кукула    - начальник КП “Муніципальна інспекція з 

  благоустрою” 
 
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 

 
І.Маліновська  - начальник відділу інформаційно-організаційної 
      роботи управління організаційно-інформаційної 
      роботи та контролю 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 
 
І.Сенчук   - заступник директора Департаменту – начальник  

  відділу управління планування та реформування  
 Департаменту комунального господарства, транс- 
  порту і зв’язку виконавчого комітету міської ради 
 

Т.Слободян   - заступник начальника управління торгівлі 
      виконавчого комітету міської ради 
 
М.Смушак    - директор Департаменту комунального господарст- 

  ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету  
  міської ради 

 
П.Строїч    - голова ради підприємців при виконавчому 
      комітеті міської ради 
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І.Угриновський   - заступник директора ДМП “Івано-Франківськ- 

  теплокомуненерго” 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Б.Шпакодрай  - начальник відділу центру надання адміністративних 
      послуг. 
 
 
 

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження планової мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів 
міста Івано-Франківська на 2015 – 2016 навчальний 
рік 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 158 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про діяльність та фінансові результати КП “Єдиний 

розрахунковий центр” за 2014 рік 
 
Доповідала:  Р.Василюк 
Виступили: В.Войтик, В.Анушкевичус, М.Вітенко, Б.Білик 
Вирішили: рішення № 159 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про організацію громадських робіт на 2015 рік 
 
Доповідала:  Г.Бандура 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 160 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про міську комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 
 
Доповідав:   І.Влізло 
Виступили: В.Анушкевичус, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 161 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про міську раду з питань безпечної життєдіяльності 

населення 
 
Доповідав:   І.Влізло 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 162 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус, Л.Богославець, З.Фітель, 

Н.Кедик, Р.Руско 
Вирішили: рішення № 163 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про облаштування літніх торгових майданчиків на 

території м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   Т.Слободян 
Виступили: Р.Руско, Б.Білик, З.Фітель, В.Анушкевичус, 

В.Войтик, М.Смушак, В.Гайдар, Р.Дорожівський, 
Л.Богославець 

Вирішили: рішення № 164 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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8. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: В.Анушкевичус, Р.Руско, М.Вітенко, Ю.Микитюк, 

З.Фітель 
Вирішили: рішення № 165 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про видачу ордерів на проведення земляних робіт 
 
Доповідав:   С.Кукула 
Виступили: В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 166 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. 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 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Вітенко, Л.Богославець 
Вирішили: рішення № 167 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про тарифи на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, що надаються 
ТОВ “Новекс-Комфорт” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 168 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

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

 
Доповідав:   О.Качанко 
Виступили: Н.Кедик, В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 169 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 170 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про припинення дії укладених договорів 

сервітутного користування часткою земельної 
ділянки 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 171 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в розділ 3 Порядку розміщення 

зовнішньої реклами 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: В.Анушкевичус, В.Войтик, Р.Руско 
Вирішили: рішення № 172 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: М.Вітенко, Л.Богославець, Р.Руско, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 173 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, Н.Кедик, Б.Білик, В.Войтик, 

В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 174 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик, В.Анушкевичус, М.Вітенко, 

П.Строїч, Я.Зуб’як 
Вирішили: проект рішення доопрацювати 
 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про встановлення меморіальної дошки Бабенку Г.О. 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 175 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 



 - 12 - 

 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про надання (втрату) статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, дитини-сироти та 
подальше влаштування 

 
Доповідала:  І.Дутчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 176 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  І.Дутчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 177 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
 
22. 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 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 178 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Цілей впровадження Політики 

якості у виконавчому комітеті Івано-Франківської 
міської ради 

 
Доповідала:  І.Маліновська 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 179 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додатки 1 та 2 рішення 

виконавчого комітету від 30.10.2014р. № 542 “Про 
передачу вузлів обліку теплової енергії” 

 
Доповідав:   І.Угриновський 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель, В.Анушкевичус, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 180 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про адміністративні послуги 
 
Доповідав:   Б.Шпакодрай 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 181 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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31.03.15р. 
 
 
 

Розпочато засідання о  14  год.  05  хв. 

Закінчено засідання о  15   год.  35  хв. 
  

 

 

Брали участь в засіданні члени  

виконавчого комітету: 
 
 
 
 
В.Анушкевичуc  - 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 
 
В.Войтик   - секретар наглядової ради КП “Єдиний розрахунко- 

  вий центр” 
 

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  

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

  
 
В.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та 
        архітектури виконавчого комітету міської ради 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
С.Лосюк    - заступник начальника управління генерального 

  плану та містобудівного кадастру Департаменту  
  містобудування та архітектури виконавчого  
  комітету міської ради 
 

Т.Слободян   - заступник начальника управління торгівлі 
      виконавчого комітету міської ради 
 
М.Смушак    - директор Департаменту комунального господарст- 

  ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету  
  міської ради 

 
П.Строїч    - голова ради підприємців при виконавчому 
      комітеті міської ради 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Представники ЗМІ 
 
Представники перевізників. 
 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус, П.Строїч, З.Фітель, М.Вітенко, 

А.Лис 
Вирішили: проект рішення розглядати разом з Комплексною 

схемою розташування тимчасових споруд для 
ведення підприємницької діяльності 
Результати голосування по даному питанню : 
за   - немає 

    проти   - немає 
    утримались  - 13 
 не голосували  - немає 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.06.14р. № 243 “Про тарифи на 
проїзд у міському пасажирському транспорті 
загального користування” 

 
Доповідав:   М.Смушак   
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель, В.Сохан, В.Войтик, 

Р.Руско, М.Вітенко, С.Федорців, Я.Зуб’як, В.Бабій, 
О.Костів, Б.Білик, В.Кедик, представники 
перевізників 

Вирішили: проект рішення доопрацювати на засідання МВК на 
03.04.15р. 
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03.04.15р. 
 
 
 

Розпочато засідання о  13  год.  18  хв. 

Закінчено засідання о  13   год.  50  хв. 
  

 

 

 

Брали участь в засіданні члени  

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

  вий центр” 
 

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: 
  
 
 
І.Гриненько  - заступник голови Фонду комунальної власності  
      територіальної громади міста 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Р.Микула    - директор КП “Міська ритуальна служба” 
 
І.Сенчук   - заступник директора Департаменту – начальник  

  відділу управління планування та реформування  
 Департаменту комунального господарства, транс- 
  порту і зв’язку виконавчого комітету міської ради 
 

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

 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Л.Яковець   - директор КП “Електроавтотранс” 
 
 
Представники:  ЗМІ, перевізників, пасажирів, учасників АТО. 
 
 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.06.14р. № 243 “Про тарифи на 
проїзд у міському пасажирському транспорті 
загального користування” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Анушкевичус, Л.Богославець, Р.Руско, В.Войтик, 

В.Сохан, Б.Білик, представник пасажирів 
Вирішили: рішення № 182 додається. 

Результати голосування по даному питанню : 
за   - 10 

    проти   - 1 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП “Міська ритуальна служба” 
 щодо проведення поховань учасників АТО 
 
Доповідав:   Р.Микула 
Виступили: В.Анушкевичус, Б.Білик, представники учасників 

АТО 
Вирішили: рішення № 183 додається. 

Результати голосування по даному питанню : 
за   - 11 

    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

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

 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 184 додається. 

Результати голосування по даному питанню : 
за   - 11 

    проти   - немає 
    утримались  - немає 

   не голосували  - немає. 
 

 

 

 

 

 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

 комітету міської ради     Андрій Лис 


