
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 
від 11.07.2019 року № 32 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
11.07.19р. 

 

Розпочато засідання об  14  год.  00  хв. 

Закінчено засідання  об 14  год.  35  хв. 
 
 

Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 
 
 
 
Р. Марцінків   - міський голова 
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови  
 
Р. Гайда   - заступник міського голови 
 
В. Сусаніна        - заступник міського голови-начальник фінансового 
      управління виконавчого комітету міської ради 
 
І. Шевчук   - керуючий справами виконавчого комітету міської  
        ради  
 
Д. Демків   - головний інженер ПП «Гірбуд» 
 
В. Дротянко  - начальник відділу патронатної служби міської ради
  
Я. Зуб’як   - громадський діяч 
 
О. Петечел - доцент кафедри кримінального права Прикарпатсь- 
      кого національного університету ім. В. Стефаника 
 
С. Романюк   - заступник директора Будівельного підприємства
      «ЕСПО» 

 
М. Сеньків   - приватний підприємець 
 
Я. Яцишин   - директор ТзОВ «Будінвест» 

 
 

Відсутні: 
О. Савчук    
О. Кайда  
О. Левицький  
В. Войтик   
І. Криховецький  
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Присутні  на засіданні: 
 
 
 
М. Бойко   - начальник управління охорони здоров’я міської  
      ради 
 
В. Буджак   - заступник директора – начальник відділу представ- 
      ництва  Департаменту правової політики міської  
      ради 
 
Т. Василик   - голова комісії з припинення Івано-Франківської  
      міської клінічної лікарні № 1 
 
А. Гіглюк   - начальник управління транспорту та зв’язку 
      міської ради 
 
Х. Гнатів   - радник міського голови 
 
І. Гриненько  - директор Департаменту комунальних ресурсів 
      міської ради 
 
А. Грималюк  - перший заступник генерального  директора КП  
      «Івано-Франківськводоекотехпром» 
 
Б. Дмитрук   - заступник начальника  управління економічного  
      та інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
      міської ради 
 
Б. Заяць  - головний спеціаліст відділу генерального плану  
        міста Управління архітектури, дизайну та місто- 
      будівної діяльності міської ради 
 
М. Ковбас    - заступник начальника управління з питань надзви- 
      чайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи  
      та діяльності правоохоронних органів міської ради 
 
О. Кошик   - начальник управління архітектури, дизайну та  
      містобудівної діяльності міської ради 
 
В. Матешко   - директор Департаменту молодіжної політики та  
      спорту міської ради 
 
Л. Никорак   - заступник директора Департаменту культури 
      міської ради 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
І. Рохман   - начальник служби у справах дітей міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
      відділу міської ради 
 
В. Шевчишин  - заступник директора КП «Муніципальна дорожня  
      компанія»          
 
Н. Шологон   - начальник відділу звернень громадян міської ради 
 
 
представники ЗМІ, громадськості міста. 
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
1. Виключити з порядку денного: 
 
 Про організацію та проведення святкового концерту 

рок-гурту «Гайдамаки» з нагоди відзначення 29-ї 
річниці проголошення Декларації про державний 
суверенітет України  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про організацію та проведення молодіжного 

концерту «Літній ДРАЙВ»  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 

 

2. Включити в порядок денний: 
   
 Про втрату чинності рішення  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про виділення коштів  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
    
 Про надання вихідних даних – містобудівних умов 

та обмежень  для проектування об’єкта будівництва  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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 Про видачу будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про присвоєння поштових адрес  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1  
  
  
 Про проведення архітектурного конкурсу 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про виділення коштів 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 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   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про внесення на розгляд міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до рішення від 
15.02.2018 р. №43-18»  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про передачу майна  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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 Про передачу на баланс тролейбуса  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
  
 Про проведення конкурсу на міських автобусних 

маршрутах загального користування  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.06.2019р. №726 «Про погодження 
інвестиційної програми КП «Івано-Франківськ-
водоекотехпром» на 2019 рік»  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
2. Голосування за  порядок денний в цілому: 
     
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1. 
 

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківської міської клінічної лікарні 

№ 1 за 2018 рік 
 
Доповідав: Т. Василик – голова комісії з припинення Івано-

Франківської міської клінічної лікарні № 1 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 802 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про проведення службою у справах дітей у місті І 

Фестивалю української родини 
 
Доповідала: І. Рохман – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 803 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
     
 
 
3. 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:  І. Рохман   
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 804 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
     
 
     
4. СЛУХАЛИ: Про проведення Міжнародного турніру з футболу 

«Кубок Крила Дружби» 
 
Доповідав:   В. Матешко – директор Департаменту молодіжної 

   політики та спорту міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 805 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення  
 
Доповідав:   В. Матешко  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 806 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 
Доповідав:   В. Семанюк – директор департаменту соціальної 
    політики виконкому міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 807 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 
Доповідав:   В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 808 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
     
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги 
 
Доповідала:  М. Бойко – начальник управління охорони здоров’я 
    міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 809 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання майна 
 
Доповідав: М. Ковбас – заступник начальника управління з 

питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-
оборонної роботи та діяльності правоохоронних 
органів міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 810 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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10. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду місцевого 

бюджету  
 
Доповідав: Б. Дмитрук – заступник начальника управління 

економічного та інтеграційного розвитку міської 
ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 811 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про оплату членського внеску Асоціації 

«Енергоефективні міста України»  
 
Доповідав: Б. Дмитрук 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 812 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає  
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів  
 
Доповідав: Б. Дмитрук 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 813 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав: І. Гриненько – директор Департаменту комунальних 

ресурсів міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 814 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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14. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд міської ради проекту 

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

 
Доповідав:   І. Гриненько  
Виступили: Р. Марцінків, В. Сусаніна, М. Вітенко 
Вирішили:   рішення № 815 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додатки 1, 2  рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської 
ради від 31.01.2019 року № 91 «Про організацію 
прийому громадян керівництвом виконавчого 
комітету міської ради у 2019 році» 

 
Доповідала: Н. Шологон – начальник відділу звернень громадян 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 816 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав: В. Шевчишин – заступник директора КП 

«Муніципальна дорожня компанія» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 817 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про надання вихідних даних – містобудівних умов 

та обмежень  для проектування об’єкта будівництва 
 
Доповідав: О. Кошик – начальник управління архітектури, 

дизайну та містобудівної діяльності міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 818 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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18. СЛУХАЛИ: Про видачу будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 
 
Доповідав:   О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 819 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
    
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 820 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про проведення архітектурного конкурсу  
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 821 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів  
 
Доповідала: В. Сусаніна – заступник міського голови – начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 
міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 822 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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22. 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 № 823 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до рішення від 
15.02.2018 р. №43-18» 

 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 824 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідала: В. Сусаніна  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 825 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс тролейбуса 
 
Доповідав:   А. Гіглюк – начальник управління транспорту та 
    зв’язку міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 826 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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26. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на міських автобусних 

маршрутах загального користування  
 
Доповідав: А. Гіглюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 827 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.06.2019р. №726 «Про погодження 
інвестиційної програми КП «Івано-Франківськводо-
екотехпром» на 2019 рік»  

 
Доповідав:   А. Грималюк – перший заступник генерального  
    директора КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 828 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
 
 
 
 

Міський голова       Руслан Марцінків 

 

 

 
 
Керуючий справами 

виконавчого комітету  

міської ради        Ігор Шевчук  


