
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 
від 11.04.2019 року № 19 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
11.04.19р. 

 

Розпочато засідання о  15  год.  30  хв. 

Закінчено засідання о  16  год.  15  хв. 
 
 

Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 
 
 
Р. Марцінків   - міський голова 
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови  
 
В. Сусаніна   - заступник міського голови-начальник фінансового 
      управління 
 
І. Шевчук   - керуючий справами виконавчого комітету міської  
        ради  
 
В. Войтик   - директор ТОВ «Агентство правових технологій» 
 
В. Дротянко  - начальник відділу патронатної служби міської ради
  
Я. Зуб’як   - громадський діяч 
 
І. Криховецький  - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

  ківського університету права ім. Короля Данила 
  Галицького 
 

О. Петечел - доцент кафедри кримінального права Прикарпатсь- 
кого національного університету ім. В. Стефаника 

 
М. Сеньків   - приватний підприємець 
 
 

 
Відсутні: 

О. Савчук  
О. Кайда 
Б. Білик   
О. Левицький  
Д. Демків   
С. Романюк   
Я. Яцишин    
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Присутні  на засіданні: 

 
 
Г. Бай   - директор Центрального Народного дому  
      м. Івано-Франківська 
 
М. Бойко   - начальник управління охорони здоров’я міської 
      ради 
 
П. Бойчук   - директор Івано-Франківської дитячо-юнацької  
      спортивної школи №3 
 
Н. Волочій   - головний спеціаліст сектора з протокольної  
      роботи загального відділу міської ради 
 
В. Волощук   - радник міського голови 
 
Р. Галіпчак   - начальник управління капітального будівництва 
      міськвиконкому 
 
І. Гриненько  - директор Департаменту комунальних ресурсів 
      міської ради 
 
Н. Загурська   - директор Департаменту культури міської ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  
      ради 
 
І. Колінко   - головний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків,  
      туризму та промоцій управління економічного  
      та інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
        міської ради  
 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та інтеграцій- 
      ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
А. Лис   - заступник керуючого справами-начальник  
      управління організаційно-інформаційної роботи та  
      контролю міської ради 
 
В. Матешко   - директор Департаменту молодіжної політики та  
      спорту міської ради 
 
Л. Никорак   - заступник директора Департаменту культури  
      міської ради 
 
І. Прокоп   - директор Івано-Франківської дитячої музичної  
      школи № 2 ім. В. Барвінського 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради  
 
З. Сливка   - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Т. Слободян   - заступник начальника відділу координації  
      закупівель та цінового моніторингу управління  
      економічного та інтеграційного розвитку 
      виконавчого комітету міської ради 
 
М. Смаль   - заступник директора Департаменту освіти  
      та науки міської ради 
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І. Сенчук   - перший заступник директора Департаменту  
      житлової,  комунальної політики та благоустрою 
      міської ради 
 
М. Сторожук  - спеціаліст відділу програмного та комп’ютерного 
      забезпечення міської ради 
 
Т. Устинська  - консультант з питань ЗМІ відділу патронатної 
      служби міської ради 
 
Н. Храбатин  - начальник відділу реєстрації та розподілу житла 

управління житлової політики Департаменту        
житлової, комунальної політики та благоустрою  

        міської ради 
 
А. Хруник   - директор КП «Міська ритуальна служба». 
 
 
представники ЗМІ, громадськості міста. 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
1. Включити в порядок денний: 
  
 Про внесення змін до рішення від 14.03.2019р. №301  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про скасування рішень  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
    
 Про внесення змін до штатних розписів на 2019 рік  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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 Про затвердження технічних умов на приєднання 

об’єктів до централізованих систем водопостачання 
та водовідведення  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про видачу дозволів (ордерів) на порушення об’єктів 

благоустрою на території міста  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про перелік засобів масової інформації 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про проведення турніру з волейболу серед жіночих 

команд  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
      
  
 Про проведення велодня на відзначення 357-ї 

річниці від дня заснування міста 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про передачу майна 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
  
2. Голосування за  порядок денний в цілому: 
     
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про звіт Центрального Народного дому м. Івано-

Франківська 
 
Доповідала:  Г. Бай – директор Центрального Народного дому 
    м. Івано-Франківська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 410 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
     
    
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківської дитячої музичної школи 

№ 2 ім. В. Барвінського  
 
Доповідав:   І. Прокоп – директор Івано-Франківської дитячої 
    музичної школи № 2 ім. В. Барвінського 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 411 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
    
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про звіт Комунального закладу «Івано-Франківська 

дитячо-юнацька спортивна школа №3 Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської 
області» за 2018 рік  

 
Доповідав:   П. Бойчук – директор Івано-Франківської дитячо-
    юнацької спортивної школи №3 
Виступили: Р. Марцінків, І. Максимчук, Р. Галіпчак 
Вирішили:   рішення № 412 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
    Прийшов І. Криховецький 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд міської ради проекту 

рішення «Про звільнення та зменшення сплати 
пайової участі замовників  будівництва у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста» 

 
Доповідала: В. Сусаніна – заступник міського голови – начальник 

фінансового управління 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 413 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 14.03.2019р. №301  
 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 414 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про скасування рішень 
 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 415 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатних розписів на 2019 рік  
 
Доповідав: І. Шевчук – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків  
Вирішили:   рішення № 416 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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8. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 417 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічних умов на приєднання 

 об’єктів до централізованих систем 
 водопостачання та водовідведення  

 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступили: Р. Марцінків, В. Войтик – із заявою, що не приймає 

участі в голосуванні з метою уникнення конфлікту 
інтересів 

Вирішили:   рішення № 418 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд міської ради проекту 

рішення «Про продовження терміну дії договору 
оренди» 

 
Доповідав:   І. Гриненько – директор Департаменту комунальних 
    ресурсів міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 419 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. 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 – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 420 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії дозволу на тимчасове 

встановлення збірно-розбірного металевого гаража 
 
Доповідав:   В. Семанюк – директор департаменту соціальної 
    політики виконкому міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 421 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про підписання Угоди щодо встановлення 

партнерських відносин між містом Івано-
Франківськом Івано-Франківської області, Україна 
та містом Наньнін Гуансі-Чжуанського Автономного 
округу Китайської Народної Республіки 

 
Доповідала:  Н. Кромкач – начальник управління економічного та 

 інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
 міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 422 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету 
 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 423 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про проведення круглого столу 
 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 424 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: І. Сенчук – перший заступник директора 

Департаменту житлової,  комунальної політики та 
благоустрою міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 425 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про постановку на облік громадян, які бажають 

отримати земельну ділянку для будівництва, 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель та споруд 

 
Доповідав:   І. Сенчук 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 426 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про видачу дозволів (ордерів) на порушення об’єктів 

благоустрою на території міста  
 
Доповідав:   І. Сенчук 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 427 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
    Вийшов І. Криховецький 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про тарифи на ритуальні послуги, пов’язані з 

похованням  
 
Доповідав: А. Хруник – директор КП «Міська ритуальна 

служба» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 428 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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20. СЛУХАЛИ: Про затвердження калькуляцій на заїзд приватного 

автотранспорту, завезення матеріалів для установки 
однієї намогильної споруди, прокат інвентаря та 
влаштування квітника на кожному місці подвійного 
поховання на кладовищі в с. Чукалівка  

 
Доповідав:   А. Хруник 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 429 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі  
 
Доповідав:  Т. Слободян – заступник начальника відділу 

 координації закупівель та цінового моніторингу 
 управління економічного та інтеграційного розвитку 
 міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 430 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення та облаштування 

торгових майданчиків на території м. Івано-
Франківська  

 
Доповідав: Т. Слободян 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 431 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про перелік засобів масової інформації  
 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 432 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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24. СЛУХАЛИ: Про проведення турніру з волейболу серед жіночих 

команд 
 
Доповідав:   В. Матешко – директор Департаменту молодіжної 
    політики та спорту міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 433 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про проведення велодня на відзначення 357-ї 

річниці від дня заснування міста  
 
Доповідав: В. Матешко 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 434 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про передачу майна  
 
Доповідав:   Р. Галіпчак – начальник управління капітального 
    будівництва міськвиконкому 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 435 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1. 
 
 
 
 
 
 

 Міський голова      Руслан Марцінків 
 
 
 
 
 
 
 Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради    Ігор Шевчук  


