
 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Тисменичанської сільської ради 

 
 

1. Звільнити із займаних посад працівників Тисменичанської сільської 

ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті Івано-

Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

– 30.12.2020р.: 

Зварищук Тетяну Миколаївну, головного бухгалтера; 

– 31.12.2020р.: 

Якубів Наталію Василівну, головного бухгалтера; 

Марчука Михайла Васильовича, діловода; 

Бабій Ірину Борисівну, завідувача ВОБ; 

  

 2. Тисменичанській сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Зварищук Т.М., Якубів Н.В., Марчуком М.В. та Бабій І.Б. згідно з чинним 

законодавством. 

 
Підстава:  заяви Зварищук Т.М., Якубів Н.В. Марчука М.В., Бабій І.Б.  та 

лист керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
Шевчука І.М. 

 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Драгомирчанської сільської ради 

 
 

1. Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників 

Драгомирчанської сільської ради за переведенням для подальшої роботи у 

виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП 

України: 

 

Бубнів Ольгу Володимирівну, головного бухгалтера; 

Витвицького Михайла Петровича, спеціаліста I категорії; 

  

  2. Драгомирчанській сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Бубнів О.В. та Витвицьким М.П. згідно з чинним законодавством. 

 
Підстава:  заяви Бубнів О.В., Витвицького М.П. та лист керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Шевчука І.М. 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи Гавриляк І.В. 
 

1. Скоротити попереджувальний період та звільнити 31.12.2020р. із 

займаної посади Гавриляк Ірину Василівну, прибиральницю Хриплинської 

сільської ради, в зв’язку з скороченням чисельності та штату, п. 1 ст. 40 

КЗпП України. 

  

 2. Хриплинській сільській раді виплатити вихідну допомогу у розмірі 

середньомісячної заробітної плати відповідно до ст. 44 КЗпП України та 

здійснити повний розрахунок з Гавриляк І.В. згідно з чинним 

законодавством. 

 

Підстава:  заява Гавриляк І.В. 
 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Вовчинецької сільської ради 
 

1. Скоротити попереджувальний період та звільнити 31.12.2020р. із 

займаних посад працівників Вовчинецької сільської ради, в зв’язку з 

скороченням чисельності та штату, п. 1 ст. 40 КЗпП України: 

  

Пахолок Оксану Дмитрівну, спеціаліста І категорії (бухгалтера); 

Кіршака Дениса Олеговича, спеціаліста (юриста); 

Шевчук Наталію Василівну, завідувача військовим обліком; 

Каваку Наталію Михайлівну, касира; 

Храбатин Наталію Михайлівну, прибиральницю; 

Марунчак Галину Василівну, двірника-опалювача. 

 

 2. Вовчинецькій сільській раді виплатити вихідну допомогу у розмірі 

середньомісячної заробітної плати відповідно до ст. 44 КЗпП України та 

здійснити повний розрахунок з Пахолок О.Д., Кіршаком Д.О., Шевчук Н.В., 

Кавакою Н.М., Храбатин Н.М., Марунчак Г.В. згідно з чинним 

законодавством. 

 
Підстава: заяви Пахолок О.Д., Кіршака Д.О., Шевчук Н.В., Каваки Н.М., 

Храбатин Н.М., Марунчак Г.В. 
 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 

 



 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Микитинецької сільської ради 
 

1. Скоротити попереджувальний період та звільнити 31.12.2020р. із 

займаних посад працівників Микитинецької сільської ради, в зв’язку з 

скороченням чисельності та штату, п. 1 ст. 40 КЗпП України: 

  

Савчук Ганну Василівну, головного бухгалтера;  

Шпіляревич Марію Василівну, касира; 

Клейноту Любов Дмитрівну, тех.працівника; 

Паращука Юрія Яремовича, опалювача. 

 

 2. Микитинецькій сільській раді виплатити вихідну допомогу у розмірі 

середньомісячної заробітної плати відповідно до ст. 44 КЗпП України та 

здійснити повний розрахунок з Савчук Г.В., Шпіляревич М.В., Клейнотою 

Л.Д., Паращуком Ю.Я. згідно з чинним законодавством. 

 
Підстава:  заяви Савчук Г.В., Шпіляревич М.В., Клейноти Л.Д.,  

Паращука Ю.Я. 
 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 
Про звільнення з роботи працівників 

Микитинецької сільської ради 

 

1.Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Микитинецької 

сільської ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

Непорадного Олега Івановича, спеціаліста I категорії 

(землевпорядника); 

Іванюлика Юрія Володимировича, спеціаліста I категорії 

(юрисконсульта); 

Печіль Лесю Іванівну, адміністратора (керівника сектору); 

Дідик Олесю Володимирівну, адміністратора з реєстрації місця 

проживання; 

Новак Оксану Еріківну, бухгалтера; 

Максимів Галину Степанівну, зав. військовим обліком; 

Петрик Христину Мирославівну, оператора компꞌютерного набору та 

інформаційного забезпечення; 

Бурдин Вікторію Сергіївну, діловода; 

Вовка Зіновія Васильовича, водія. 

 

2. Микитинецькій сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Непорадним О.І., Іванюликом Ю.В., Печіль Л.І., Дідик О.В., Новак О.Е., 

Максимів Г.С., Петрик Х.М., Бурдин В.С., Вовком З.В. згідно з чинним 

законодавством. 

 
Підстава:  заяви Непорадного О.І., Іванюлика Ю.В., Печіль Л.І., Дідик О.В., 

Новак О.Е., Максимів Г.С., Петрик Х.М., Бурдин В.С., Вовка З.В. 
та лист керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
Шевчука І.М. 

 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 
 



 
 
Про звільнення з роботи працівників 

Вовчинецької сільської ради 

 
 

1.Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Вовчинецької 

сільської ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

 

Шевчук Олександру Степанівну, головного бухгалтера; 

Перегінець Світлану Іванівну, спеціаліста І категорії 

(землевпорядника); 

Руду Віту Ярославівну, спеціаліста (паспортиста;) 

Дуб’як Олександру Ярославівну, діловода. 

 

2. Вовчинецькій сільській раді здійснити повний розрахунок з Шевчук 

О.С., Перегінец С.І., Рудою В.Я. та Дуб’як О.Я. згідно з чинним 

законодавством. 

 
Підстава:  заяви Шевчук О.С., Перегінец С.І., Рудої В.Я., Дуб’як О.Я. та лист 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради Шевчука 
І.М. 

 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Іващенко М.Р. 

 

 

1. Іващенко Марію Романівну призначити на посаду спеціаліста першої 

категорії відділу землеустрою по роботі з громадянами управління земельних 

відносин Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської 

ради з 05.01.2021р. за переведенням з Крихівецької сільської ради з окладом 

згідно штатного розпису. 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Іващенко М.Р. присвоїти 12 (Дванадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.        

№ 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Іващенко М.Р.  

виплачувати надбавку за вислугу років з 05.01.2021р. в розмірі 20 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 05.01.2021р. 

складає 12р02м11дн). 

4. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Іващенко М.Р. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Іващенко М.Р. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Чукалівської сільської ради 

 
 

1. Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Чукалівської 

сільської ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

 

Іваницьку Аллу Анатоліївну, головного бухгалтера; 

Курій Надію Михайлівну, спеціаліста II категорії. 

  

  2. Чукалівській сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Іваницькою А.А. та Курій Н.М. згідно з чинним законодавством. 

 
Підстава:  заяви Іваницької А.А., Курій Н.М. та лист керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Шевчука І.М. 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посади Бідочки 

Л.А., Бідочки Я.Б., Гашинської А.В. 

та Головчак Н.Б. 

 

 

1. Бідочку Лілію Антонівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Хриплинської сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Бідочці Л.А. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Бідочці Л.А. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Бідочки Л.А. 

 

2. Бідочку Ярослава Богдановича призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Хриплинської сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Бідочку Я.Б. присвоїти 12 (Дванадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.        

№ 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Бідочку Я.Б.  

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 20 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021р. 

складає 10р00м10дн). 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Бідочку Я.Б. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Бідочки Я.Б. 

 



3. Гашинську Аліну Володимирівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Хриплинської сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Гашинській А.В. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Гашинській А.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Гашинської А.В. 

 

4. Головчак Наталію Богданівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Хриплинської сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Головчак Н.Б присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Головчак Н.Б. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Головчак Н.Б. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Лесюк Т.В. 

 

 

1. Лесюк Тетяну Вікторівну призначити на посаду спеціаліста відділу 

діловодства управління документального забезпечення Івано-Франківської 

міської ради з 04.01.2021р. за переведенням з Братковецької сільської ради з 

окладом згідно штатного розпису. 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Лесюк Т.В. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. № 

283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Лесюк Т.В. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021р. 

складає 05р08м08дн). 

4. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Лесюк Т.В. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

 

Підстава:  заява Лесюк Т.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Перегінець С.І.  

 

 

1. Перегінець Світлану Іванівну призначити на посаду спеціаліста 

першої категорії відділу контролю земельних відносин управління 

самоврядного контролю Департаменту комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради з 06.01.2021р. за переведенням з Вовчинецької 

сільської ради з окладом згідно штатного розпису. 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Перегінець С.І. присвоїти 12 (Дванадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.        

№ 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Перегінець С.І. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 06.01.2021р. в розмірі 25 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 06.01.2021р. 

складає 16р11м26дн). 

4. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Перегінець С.І. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Перегінець С.І. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Якубів Н.В.  

 

 

1. Якубів Наталію Василівну прийняти на посаду діловода відділу 

діловодства управління документального забезпечення Івано-Франківської 

міської ради з 04.01.2021р. за переведенням з Тисменичанської сільської ради 

з окладом згідно штатного розпису. 

 

2. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Якубів Н.В. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

  

Підстава:  заява Якубів Н.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Варишко Г.Б.  

 

 

1. Варишко Галину Богданівну призначити на посаду спеціаліста 

першої категорії відділу контролю земельних відносин управління 

самоврядного контролю Департаменту комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради з 06.01.2021р. за переведенням з Братковецької 

сільської ради з окладом згідно штатного розпису. 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Варишко Г.Б. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. № 

283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Варишко Г.Б. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 06.01.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 06.01.2021р. 

складає 08р11м28дн). 

4. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Варишко Г.Б. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Варишко Г.Б. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посади Іваницької 

А.А. та Курій Н.М. 

 

 

1. Іваницьку Аллу Анатоліївну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Чукалівської сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Іваницькій А.А. проводити оплату за присвоєний 8 

(Восьмий) ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. № 

283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Іваницькій А.А.  

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 30 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021р. 

складає 22р10м16дн). 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Іваницькій А.А. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Іваницької А.А. 

 

2. Курій Надію Михайлівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Чукалівської сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Курій Н.М. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Курій Н.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Курій Н.М. 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Возняк Г.С.  

 

 

1. Возняк Галину Станіславівну прийняти на посаду діловода відділу 

діловодства управління документального забезпечення Івано-Франківської 
міської ради з 04.01.2021р. за переведенням з Узинської сільської ради з 

окладом згідно штатного розпису. 

 

2. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Возняк Г.С. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

  

Підстава:    заява Возняк Г.С. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Пителя Б.В. 

  

1. Пителя Богдана Васильовича, начальника управління 

адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м.Івано-

Франківська) Івано-Франківської міської ради, адміністратора, звільнити із 

займаної посади 31.12.2020р. за переведенням у Департамент 

адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м.Івано-

Франківська) Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст.36 КЗпП України. 

 

2. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» за 

невикористані щорічні основні відпустки тривалістю 02 календарних дні за 

період роботи з 01.06.2019р. по 31.05.2020р., 18 календарних днів за 

відпрацьований період з 01.06.2020р. по 31.12.2020р. та додаткову 

оплачувану відпустку, як посадовій особі місцевого самоврядування 

тривалістю 09 календарних днів (стаж служби в органах місцевого 

самоврядування станом на 13.10.2020р. складає 12р00м00дн) Пителю Б.В. 

виплатити грошову компенсацію. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Пителем Б.В. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Пителем Б.В., передати за актом 

керуючому справами виконкому Івано-Франківської міської ради Шевчуку 

Ігорю Михайловичу.  

 

Підстава:  заява Пителя Б.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посади Дідик 

О.В., Іванюлика Ю.В. та прийом на 

роботу Максимів Г.С. та Бурдин В.С.  

 

 

1. Дідик Олесю Володимирівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Микитинецької сільської ради з окладом 

згідно штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Дідик О.В. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування.   

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 

268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

Дідик О.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі досягнення у праці. 

  

Підстава:  заява Дідик О.В. 

 

2. Іванюлика Юрія Володимировича призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Микитинецької сільської ради з окладом 

згідно штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Іванюлику Ю.В. присвоїти 12 (Дванадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. № 

283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Іванюлику Ю.В. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021р. 

складає 06р10м30дн). 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Іванюлику Ю.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:  заява Іванюлика Ю.В. 

 

3. Максимів Галину Степанівну прийняти на посаду інспектора відділу 

з питань мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних 



органів управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної  

роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківської міської 

ради з 04.01.2021р. за переведенням з Микитинецької сільської ради з 

окладом згідно штатного розпису. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Максимів Г.С. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

Підстава:  заява Максимів Г.С. 

 

4. Бурдин Вікторію Сергіївну прийняти на посаду діловода відділу 

діловодства управління документального забезпечення Івано-Франківської 

міської ради з 04.01.2021р. за переведенням з Микитинецької сільської ради з 

окладом згідно штатного розпису. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Бурдин В.С. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

Підстава:  заява Бурдин В.С. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Непорадного О.І. 

 

 

1. Непорадного Олега Івановича призначити на посаду спеціаліста 

першої категорії відділу землеустрою по роботі з юридичними особами 

управління земельних відносин Департаменту комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради з 05.01.2021р. за переведенням з Микитинецької 

сільської ради з окладом згідно штатного розпису. 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Непорадному О.І. присвоїти 12 (Дванадцятий) 

ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. № 

283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Непорадному О.І.  

виплачувати надбавку за вислугу років з 05.01.2021р. в розмірі 30 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 05.01.2021р. 

складає 23р05м25дн). 

4. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Непорадному О.І. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:  заява Непорадного О.І. 

  

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Пителя Б.В. 

 

1. Пителя Богдана Васильовича призначити на посаду директора 

Департаменту адміністративних послуг (Центр надання адміністративних 

послуг м. Івано-Франківська) Івано-Франківської міської ради з 04.01.2021р. 

за переведенням з управління адміністративних послуг (Центр надання 

адміністративних послуг м. Івано-Франківська) Івано-Франківської міської 

ради, з окладом згідно штатного розпису, як такого, що успішно пройшов 

стажування. 

 

2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Пителю Б.В. присвоїти 8 (Восьмий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування.   

 

3.  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.  

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Пителю Б.В. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 20 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021 року 

складає 12р03м01д). 

 

4. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Пителю Б.В. встановити надбавку в розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці 

 

Підстава: заява Пителя Б.В., доповідна записка про стажування. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Попадюка І.Я. 

  

1. Попадюка Ігоря Ярославовича, начальника управління інвестиційної 

політики Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 

31.12.2020р. за переведенням у Департамент інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-

Франківської міської ради, п. 5 ст.36 КЗпП України. 

 

2. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» за 

невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 04 календарних дні за 

період роботи з 15.01.2020р. по 31.12.2020р. Попадюку І.Я. виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Попадюком І.Я. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Попадюком І.Я., передати за актом 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Івано-

Франківської міської ради Шкутяку Петру Зіновійовичу.  

 

Підстава:  заява Попадюка І.Я. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Попадюка І.Я. 

 

1. Попадюка Ігоря Ярославовича призначити на посаду директора 

Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, 

туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради з 04.01.2021р. за 

переведенням з управління інвестиційної політики Івано-Франківської 

міської ради, з окладом згідно штатного розпису, як такого, що успішно 

пройшов стажування. 

 

2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Попадюку І.Я. присвоїти 8 (Восьмий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування.   

 

3.  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.  

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Пителю Б.В. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021 року 

складає 06р09м27д). 

 

4. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Попадюку І.Я. встановити надбавку в розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці 

 

Підстава: заява Попадюка І.Я., доповідна записка про стажування. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Гордійчук Л.І. 

 

1. Гордійчук Любов Іванівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Гордійчук Л.І. проводити оплату за присвоєний 7 

(сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування.   

 

3.  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.  

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Гордійчук Л.І. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021 року 

складає 08р07м07д). 

 

3. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Гордійчук Л.І. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

Підстава:    заява Гордійчук Л.І. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Бабій І.Б.  

 

 

1. Бабій Ірину Борисівну призначити на посаду головного спеціаліста 

відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 11.01.2021р. за 

переведенням з Тисменичанської сільської ради з окладом згідно штатного 

розпису. 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Бабій І.Б. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

3. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Бабій І.Б. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Бабій І.Б. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Рудої В.Я.  

 

 

1. Руду Віту Ярославівну призначити на посаду головного спеціаліста 

відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 05.01.2021р. за 

переведенням з Вовчинецької сільської ради з окладом згідно штатного 

розпису. 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Рудій В.Я. проводити оплату за присвоєний 11 

(Одинадцятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. № 

283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Рудій В.Я. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 05.01.2021р. в розмірі 10 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 05.01.2021р. 

складає 14р01м07дн). 

4. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Рудій В.Я. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

Підстава:    заява Рудої В.Я. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Зварищук Т.М. 

 

 

1. Зварищук Тетяну Миколаївну прийняти на посаду діловода відділу 

діловодства управління документального забезпечення Івано-Франківської 

міської ради, тимчасово, на час відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку штатного працівника Якубів Н.В. з 

06.01.2021р. за переведенням з Тисменичанської сільської ради з окладом 

згідно штатного розпису. 

 

2. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Зварищук Т.М. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

 

Підстава:  заява Зварищук Т.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Петрик Х.М.  

 

 

1. Петрик Христину Мирославівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

11.01.2021р. за переведенням з Микитинецької сільської ради з окладом 

згідно штатного розпису. 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Петрик Х.М. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

3. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Петрик Х.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Петрик Х.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посади 

Андрушків І.С., Винник О.В., 

Доцяк Л.М. та Чаплинської 

О.М. 

 

 

1. Андрушків Ірину Сергіївну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

05.01.2021р. за переведенням з Крихівецької сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Андрушків І.С. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Андрушків І.С. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Андрушків І.С. 

 

2. Винник Оксану Василівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

05.01.2021р. за переведенням з Крихівецької сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Винник О.В. проводити оплату за присвоєний 13 

(Тринадцятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Винник О.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Винник О.В. 

 

3. Доцяк Любов Михайлівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

05.01.2021р. за переведенням з Крихівецької сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 



самоврядування” Доцяк Л.М. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Доцяк Л.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Доцяк Л.М. 

 

4. Чаплинську Оксану Миколаївну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

05.01.2021р. за переведенням з Крихівецької сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Чаплинській О.М. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Чаплинській О.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:    заява Чаплинської О.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Вовка З.В. 

 

 

1. Вовка Зіновія Васильовича прийняти на посаду водія 

адміністративно-господарського управління Івано-Франківської міської ради 

з 05.01.2021р. за переведенням з Микитинецької сільської ради з окладом 

згідно штатного розпису. 

 

 2.У відповідності до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 

року № 77 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики 

України від 20.03.2006 року №81) встановити Вовку Зіновію Васильовичу: 

- надбавку до посадового окладу за складність, напруженість у роботі - 

30 відсотків; 

- доплату до посадового окладу за ненормований робочий день - 25 

відсотків.   

 

 

Підстава:    заява Вовка З.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Печіль Л.І. 

 

 

1. Печіль Лесю Іванівну призначити на посаду головного спеціаліста 

відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 05.01.2021р. за 

переведенням з Микитинецької сільської ради з окладом згідно штатного 

розпису. 

 

 2. Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” Печіль Л.І. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

 

3. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Печіль Л.І. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Печіль Л.І. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Сенчука І.В. 

  

1. Сенчука Ігоря Васильовича, першого заступника директора 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-

Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 04.01.2021р. за 

переведенням у Департамент благоустрою Івано-Франківської міської ради, 

п. 5 ст.36 КЗпП України. 

 

2. Грошову  компенсацію за невикористані основні щорічні відпустки 

тривалістю 23 календарних  дні  за  період  роботи з 13.12.2019р. по 

12.12.2020р., тривалістю 02 календарних  дні  за  період  роботи з 

13.12.2020р. по 04.01.2021р. та додаткові оплачувані відпустки, як посадовій 

особі місцевого самоврядування тривалістю 15 календарних днів (стаж 

служби в органах місцевого самоврядування станом на 13.03.2019р. складає 

16р00м00дн),  тривалістю 15 календарних днів (стаж служби в органах 

місцевого самоврядування станом на 13.03.2020р. складає 17р00м00дн) 

перерахувати  на  рахунок  Департаменту благоустрою Івано-Франківської 

міської ради. 

 

3. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 

Івано-франківської міської ради здійснити повний розрахунок з 

Сенчуком І.В. згідно з чинним законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Сенчуком І.В., передати за актом 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради – директору департаменту інфраструктури, житлової та комунальної 

політики Івано-Франківської міської ради Смушаку Михайлу 

Володимировичу.  

 

Підстава:  заява Сенчука І.В. 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про припинення трудових відносин з Леськів С.Ю. 

 

 

1. Припинити трудові відносини з Леськів Софією Юріївною, 

діловодом Узинської сільської ради 31.12.2020р., у зв’язку із смертю. 

 

2. Узинській сільській раді здійснити повний розрахунок з Леськів 

С.Ю. згідно з чинним законодавством та кошти виплатити членам сім'ї 

покійної. 

 

 

Підстава: копія свідоцтва про смерть Леськів С.Ю. Серія І-НМ № 321570 

від 31.12.2020р.  

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

Про переведення на іншу 

посаду Смушака М.В. 

 

 1. Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради (1 сесія) 

восьмого демократичного скликання від 26.11.2020р. № 308-1 Смушака 

Михайла Володимировича, директора Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради, перевести з 

31.12.2020р. на посаду заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради – директора департаменту інфраструктури, 

житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради з 

окладом згідно штатного розпису та із збереженням встановленої надбавки 

за вислугу років. 

2. Відповідно до ст.15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» Смушаку М.В. присвоїти 6 (Шостий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

 3. Відповідно до п.8 рішення Івано-Франківської міської ради (1 сесія) 

восьмого демократичного скликання від 26.11.2020р. № 307-1 

Смушаку М.В. виплачувати надбавку за високі досягнення у праці. 

 4. Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики 

Івано-Франківської міської ради проводити оплату праці Смушаку М.В. 

 

Підстава: заява Смушака М.В., рішення Івано-Франківської міської ради  

(1 сесія) восьмого демократичного скликання від 26.11.2020р.  

№ 308-1, № 307-1. 

 

 

Міський голова    Руслан Марцінків 



 

Про звільнення з роботи Максиміва І.І. 

  

1. Максиміва Ігоря Івановича, заступника начальника відділу 

представництва Департаменту правової політики Івано-Франківської міської 

ради, звільнити із займаної посади 04.01.2021р. за переведенням у 

виконавчий комітет Тисменицької міської ради, п. 5 ст.36 КЗпП України. 

 

2. Грошову  компенсацію за невикористані основні щорічні відпустки 

тривалістю 09 календарних  днів  за  період  роботи з 04.05.2019р. по 

03.05.2020р., тривалістю 20 календарних  днів  за  період  роботи з 

04.05.2020р. по 04.01.2021р. перерахувати  на  рахунок  виконавчого комітету 

Тисменицької міської ради. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Максимівом І.І. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Максимівом І.І., передати за актом 

заступнику директора Департаменту правової політики Івано-Франківської 

міської ради – начальнику відділу представництва Буджаку Віктору 

Миколайовичу.  

 

Підстава:  заява Максиміва І.І., лист міського голови м. Тисмениці 

Т.Градюк від 28.12.2020р. № 35. 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи працівників 

Хриплинської сільської ради 

 

 
1.Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Хриплинської 

сільської ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

Бідочка Ярослава Богдановича, головного бухгалтера;  

Головчак Наталію Богданівну, спеціаліста-юриста; 

Гашинську Аліну Володимирівну, паспортиста; 

Бідочко Лілію Антонівну, оператора компꞌютерного набору та 

інформаційного забезпечення.  

 

 2. Хриплинській сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Бідочком Я.Б., Головчак Н.Б., Гашинською А.В., Бідочко Л.А. згідно з 

чинним законодавством. 

 

Підстава:  заяви Бідочка Я.Б., Головчак Н.Б., Гашинської А.В., Бідочко Л.А.  

та лист керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Шевчука І.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи працівників 

Братковецької сільської ради 

 

 
1.Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Братковецької 

сільської ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

 

Варишко Галину Богданівну, спеціаліста–землевпорядника; 

Лесюк Тетяну Вікторівну, спеціаліста. 

 

 2. Братковецькій сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Варишко Г.Б. та Лесюк Т.В. згідно з чинним законодавством. 

 

Підстава:  заяви Варишко Г.Б., Лесюк Т.В.  та лист керуючого справами  

 виконавчого комітету міської ради Шевчука І.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Гап’як Н.В. 

 

 
1. Скоротити попереджувальний період та звільнити 31.12.2020р. із 

займаної посади Гап’як Наталію Василівну, головного бухгалтера 

Братковецької сільської ради, в зв’язку з скороченням чисельності та штату, 

п. 1 ст. 40 КЗпП України. 

  

2. Братковецькій сільській раді виплатити вихідну допомогу у розмірі 

середньомісячної заробітної плати відповідно до ст. 44 КЗпП України та 

здійснити повний розрахунок з Гап’як Н.В. згідно з чинним законодавством. 

 

Підстава: заява Гап’як Н.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Присяжнюк Т.П. 

 
 

1. Скоротити попереджувальний період та звільнити 31.12.2020р. із 

займаної посади Присяжнюк Тетяну Павлівну, прибиральницю 

Драгомирчанської сільської ради, в зв’язку з скороченням чисельності та 

штату, п. 1 ст. 40 КЗпП України. 

  

 2. Драгомирчанській сільській раді виплатити вихідну допомогу у 

розмірі середньомісячної заробітної плати відповідно до ст. 44 КЗпП України 

та здійснити повний розрахунок з Присяжнюк Т.П. згідно з чинним 

законодавством. 

 

Підстава: заява Присяжнюк Т.П. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 



 

 

Про звільнення з роботи 

працівників Крихівецької сільської 

ради 

 
1. Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Крихівецької 

сільської ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

 

Доцяк Любов Михайлівну, головного бухгалтера;  

Іващенко Марію Романівну, спеціаліста I категорії (землевпорядника); 

Винник Оксану Василівну, бухгалтера-касира; 

Ільницьку Тетяну Глібівну, спеціаліста (бухгалтера – економіста); 

Яворську Марію Ярославівну, зав. військовим обліком; 

Чаплинську Оксану Миколаївну, державного реєстратора (паспортний 

облік); 

Андрушків Ірину Сергіївну, спеціаліста I категорії (юриста); 

Дячун Роксолану Ігорівну, діловода; 

Івасіва Миколу Дмитровича, діловода. 

 

 2. Крихівецькій сільській раді здійснити повний розрахунок з Доцяк 

Л.М., Іващенко М.Р., Винник О.В., Ільницькою Т.Г., Яворською М.Я., 

Чаплинською О.М., Андрушків І.С., Дячун Р.І. та Івасівим М.Д. згідно з 

чинним законодавством. 

 

Підстава:  заяви Доцяк Л.М., Іващенко М.Р., Винник О.В., Ільницької Т.Г., 

Яворської М.Я., Чаплинської О.М., Андрушків І.С., Дячун Р.І., 

Івасіва М.Д. та лист керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Шевчука І.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Крихівецької сільської ради 
 

1. Скоротити попереджувальний період та звільнити 31.12.2020р. із 

займаних посад працівників Крихівецької сільської ради, в зв’язку з 

скороченням чисельності та штату, п. 1 ст. 40 КЗпП України: 

 

Тиркуса Степана Федоровича, спеціаліста I категорії 

(землевпорядника); 

Халак Олену Степанівну, спеціаліста I категорії (будівельника); 

Загайкевича Романа Степановича, завідувача господарством; 

Вершило Стефанію Іванівну, прибиральницю службових приміщень; 

 

 2. Крихівецькій сільській раді виплатити вихідну допомогу у розмірі 

середньомісячної заробітної плати відповідно до ст. 44 КЗпП України та 

здійснити повний розрахунок з Тиркусом С.Ф., Халак О.С., Загайкевичем 

Р.С., Вершило С.І. згідно з чинним законодавством. 

 
Підстава: заяви Тиркуса С.Ф., Халака О.С., Загайкевича Р.С., Вершило С.І. 
 
 

 
Міський голова      Руслан Марцінків 

 



 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Радчанської сільської ради 

 
 

1.Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Радчанської 

сільської ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

 

Ганчак Ольгу Романівну, касира; 

Гордій Валентину Остапівну, інспектора з військового обліку. 

 

 2. Радчанській сільській раді здійснити повний розрахунок з Ганчак 

О.Р. та Гордій В.О. згідно з чинним законодавством. 

 
Підстава:  заяви Ганчак О.Р., Гордій В.О. та лист керуючого справами  

виконавчого комітету міської ради Шевчука І.М. 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 
 



 
 

Про звільнення з роботи 

працівників Радчанської сільської 

ради 

 
 

1. Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Радчанської 

сільської ради за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України: 

 

Роїк Надію Василівну, головного бухгалтера - начальника відділу; 

Кондратів Марію Василівну, спеціаліста II категорії; 

Клюку Любов Федорівну, кочегара; 

Климович Мар’яну Остапівну, прибиральницю; 

 

 2. Радчанській сільській раді здійснити повний розрахунок з Роїк  Н.В., 

Кондратів М.В., Клюкою Л.Ф. та Климович М.О. згідно з чинним 

законодавством. 

 
Підстава: заяви Роїк  Н.В., Кондратів М.В., Клюки Л.Ф. та Климович М.О. 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи Возняк Г.С. 

 
 

1.Звільнити 31.12.2020р. із займаної посади Возняк Галину 

Станіславівну, головного бухгалтера Узинської сільської ради за 

переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті Івано-

Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України. 

 

 2. Узинській сільській раді здійснити повний розрахунок з Возняк Г.С. 

згідно з чинним законодавством. 

 

Підстава: заява Возняк Г.С. та лист керуючого справами  виконавчого 

комітету міської ради Шевчука І.М. 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 



 
 
Про звільнення з роботи працівників 

Угорницької сільської ради 

 
 

1. Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Угорницької 

сільської ради за переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

 

Бойчук Людмилу Іванівну, спеціаліста I категорії (землевпорядника); 

Гарасимик Надію Михайлівну, головного бухгалтера; 

Тегзу Наталію Станіславівну, спеціаліста I категорії (реєстратора місця 

проживання); 

Семанів Світлану Михайлівну, зав. військовим обліком; 

Черевату Лідію Володимирівну, бухгалтера. 

 

 2. Угорницькій сільській раді здійснити повний розрахунок з Бойчук 

Л.І., Гарасимик Н.М., Тегзою Н.С., Семанів С.М. та Череватою Л.В. згідно з 

чинним законодавством. 

 
Підстава: заяви Бойчук Л.І., Гарасимик Н.М., Тегзи Н.С., Семанів С.М., 

Череватої Л.В.  та лист керуючого справами виконавчого комітету 
міської ради Шевчука І.М. 

 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Угорницької сільської ради 

 
 

1. Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Угорницької 

сільської ради за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України: 

 

Марківа Михайла Миколайовича, касира – рахівника; 

Хмуляк Оксану Василівну, техпрацівника; 

Баб’яка Богдана Петровича, опалювача; 

Баб’яка Богдана Петровича, двірника. 

 2. Угорницькій сільській раді здійснити повний розрахунок з Марківим 

М.М., Хмуляк О.В. та Баб’яком О.П. згідно з чинним законодавством. 

 
Підстава:   заяви Марківа М.М., Хмуляк О.В. та Баб’яка О.П. 

 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи Шпільки М.А. 

 
 

1. Звільнити 30.12.2020р. із займаної посади Шпільку Мар’яну 

Андріївну, спеціаліста I категорії (реєстратора місця проживання) 

Угорницької сільської ради, в зв’язку з закінченням строку трудового 

договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України: 

 

 2. Угорницькій сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Шпількою М.А. згідно з чинним законодавством. 
 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 

 



 
 

Про звільнення з роботи працівників 

Каміннецької сільської ради 

 
 

1.Звільнити 31.12.2020р. із займаних посад працівників Каміннецької 

сільської ради за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України: 

 

Романюк Мар’яну Ігорівну, головного спеціаліста з ведення 

бухгалтерського обліку та звітності; 

Барбак Оксану Григорівну, спеціаліста-землевпорядника; 

Іванюк Надію Романівну, техпрацівника; 

Тимчука Петра Григоровича, оператора котельні; 

 

 

2. Каміннецькій сільській раді здійснити повний розрахунок з Романюк 

М.І., Барбак О.Г., Іванюк Н.Р. та Тимчуком П.Г. згідно з чинним 

законодавством. 

 
Підстава:  заяви Романюк М.І., Барбак О.Г., Іванюк Н.Р. та Тимчука П.Г.     
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи Овчар О.С. 

 
 

1.Звільнити 31.12.2020р. із займаної посади Овчар Оксану Степанівну, 

тех. працівника Узинської сільської ради, за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП 

України. 

 

 2. Узинській сільській раді здійснити повний розрахунок з Овчар О.С. 

згідно з чинним законодавством. 

 

Підстава: заява Овчар О.С. 

 
 

 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи Барчука В.В. 

 
 

1. Звільнити 31.12.2020р. із займаної посади Барчука Володимира 

Васильовича, державного реєстратора Вовчинецької сільської ради, за 

переведенням для подальшої роботи у Більшівцівській селищній раді, п. 5 ст. 

36 КЗпП України: 

 

 2. Вовчинецькій сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Барчуком В.В. згідно з чинним законодавством. 

 

Підстава:  заява Барчука В.В. та лист Більшівцівського селищного голови  

В. Саноцького. 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 
 



 
 

Про звільнення з роботи Кононенко Г.Я. 

 
 

1.Звільнити 31.12.2020р. із займаної посади Кононенко Галину 

Ярославівну, діловода Каміннецької сільської ради за переведенням для 

подальшої роботи у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, 

п. 5 ст. 36 КЗпП України. 

 

2. Каміннецькій сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Кононенко Г.Я. згідно з чинним законодавством. 

 
Підстава: заява Кононенко Г.Я. та лист керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Шевчука І.М. 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду Фотуйми Н.Я. 

 

 

Фотуйму Надію Ярославівну, головного спеціаліста відділу 

патронатної служби Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду 

радника міського голови відділу патронатної служби Івано-Франківської 

міської ради з 04.01.2021р. з окладом згідно штатного розпису та із 

збереженням раніше встановлених доплат та надбавок. 

 

 

Підстава: заява Фотуйми Н.Я. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду Паращук І.І.  

 

 

Паращук Ірину Іванівну, головного спеціаліста відділу патронатної 

служби Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду радника 

міського голови відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

з 04.01.2021р. з окладом згідно штатного розпису та із збереженням раніше 

встановлених доплат та надбавок. 

 

 

Підстава: заява Паращук І.І. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду Деркача А.І. 

 

1. Деркача Андрія Ігоровича, консультанта відділу патронатної служби 

Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду начальника управління 

інтеграції громад Івано-Франківської міської ради з 04.01.2021р. з окладом 

згідно штатного розпису та із збереженням раніше встановленої доплати за 

ранг та вислугу років, як такого, що успішно пройшов стажування.  

 

2. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Деркачу А.І. встановити надбавку в розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Деркача А.І., доповідна записка про стажування. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 

Про звільнення з роботи Ільчишина О.М. 

 
 

1. Звільнити 31.12.2020р. із займаної посади Ільчишина Олега 

Миколайовича, державного реєстратора Угорницької сільської ради, за 

переведенням для подальшої роботи у виконавчому комітеті Загвіздянської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади, п. 5 ст. 36 КЗпП України: 

 

 2. Угорницькій сільській раді здійснити повний розрахунок з 

Ільчишиним О.М. згідно з чинним законодавством. 

 

Підстава:  заява Ільчишина О.М. та лист голови Загвіздянської сільської ради 

ТГ В. Ружанського. 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посади 

Бойчук Л.І., Гарасимик Н.М., 

Тегзи Н.С. та Череватої Л.В.  

 

 

1. Бойчук Людмилу Іванівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Угорницької сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Бойчук Л.І. присвоїти 12 (Дванадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.        

№ 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Бойчук Л.І. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 30 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021р. 

складає 20р04м14дн). 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Бойчук Л.І. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:  заява Бойчук Л.І. 

 

2. Гарасимик Надію Михайлівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Угорницької сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Гарасимик Н.М. присвоїти 12 (Дванадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.        

№ 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Гарасимик Н.М. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 20 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021р. 

складає 11р02м22дн). 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Гарасимик Н.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 



посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:  заява Гарасимик Н.М. 

 

3. Тегзу Наталію Станіславівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Угорницької сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Тегзі Н.С. проводити оплату за присвоєний 13 

(Тринадцятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Тегзі Н.С. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:  заява Тегзи Н.С. 

 

4. Черевату Лідію Володимирівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

04.01.2021р. за переведенням з Угорницької сільської ради з окладом згідно 

штатного розпису. 

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” Череватій Л.В. присвоїти 12 (Дванадцятий) ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.        

№ 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» Череватій Л.В. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 04.01.2021р. в розмірі 20 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 04.01.2021р. 

складає 13р11м00дн). 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Череватій Л.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

  

Підстава:  заява Череватої Л.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Семанів С.М. 

 

 

1. Семанів Світлану Михайлівну прийняти на посаду інспектора 

відділу з питань мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності 

правоохоронних органів управління з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної  роботи та діяльності правоохоронних органів 

Івано-Франківської міської ради з 04.01.2021р. за переведенням з 

Угорницької сільської ради з окладом згідно штатного розпису. 

 

2. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Семанів С.М. встановити надбавку в розмірі 30 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років за високі 

досягнення у праці. 

 

 

Підстава:  заява Семанів С.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 


