
 

 

Про продовження трудового договору 

з Романишин Н.Й. 

 

 

Продовжити трудовий договір з Романишин Наталією Йосипівною на 

посаді директора Ліцею №11 Івано-Франківської міської ради з 01.07.2021р. 

по 30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як переможця 

конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Романишин Н.Й., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора Ліцею №11 
Івано-Франківської міської ради від 17.06.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на посаду директора Шутки В.М. 

 

 

Шутку Віктора Михайловича, виконуючого обов’язки директора 

комунального підприємства "Івано-Франківськміськсвітло",  перевести на 

посаду директора комунального підприємства "Івано-Франківськміськсвітло" 

з 01.06.2021р. згідно укладеного контракту, на час виконання повноважень 

секретаря міської ради Синишиним В.І. 

 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом. 

 
 

Підстава:  заява Шутки В.М., контракт від 01.06.2021р. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору з Чмілем Д.К. 

 

 

 Продовжити трудовий договір з Чмілем Дмитром Костянтиновичем на 

посаді директора Ліцею №18 Івано-Франківської міської ради з 01.07.2021р. 

по 30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як переможця 

конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Чміля Д.К., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора Ліцею №18 
Івано-Франківської міської ради від 17.06.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору 

з Гречанюк М.М. 

 

 

Продовжити трудовий договір з Гречанюк Марією Михайлівною на 

посаді директора Радчанського ліцею Івано-Франківської міської ради з 

01.07.2021р. по 30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як 

переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Гречанюк М.М., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора 
Радчанського ліцею Івано-Франківської міської ради від 
17.06.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Попович М.В. 

 

1. Попович Марію Василівну, директора Ліцею №7 Івано-Франківської 

міської ради, звільнити із займаної посади 27.08.2021р. за власним бажанням 

в зв’язку з виходом на пенсію, ст. 38 КЗпП України.  

 

2. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» Попович М.В. 

виплатити грошову компенсацію за невикористану основну щорічну 

відпустку за період роботи з 16.09.2020р. по 30.06.2021р – 14 календарних 

днів. 

3.  Відповідно до п. 4.6. Розділу IV «Умови матеріального забезпечення 

керівника» Контракту від 07.01.2020р. Попович М.В. виплатити грошову 

допомогу у розмірі п’яти посадових окладів. 

  

 4. Документи, які рахуються за Попович М.В. і печатку закладу 

передати за актом заступнику директора з навчально-виховної роботи Ліцею 

№7 Івано-Франківської міської ради Кенюк Г.П. з участю представника 

Департаменту освіти та науки міської ради.  

 

 

 

Підстава: заява Попович М.В. 
 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Кіяшко Л.Я. 

 

 1. Кіяшко Лілію Ярославівну, директора Підлузької гімназії Івано-

Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 09.04.2021р. в зв'язку 

з закінченням строку дії контракту, п. 2  ст. 36 КЗпП України.  
 

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

Ярославівні виплатити грошову компенсацію за невикористані основні 

щорічні відпустки:  

-за відпрацьований період з 02.01.2020р. по 01.01.2021р. – 05 

календарних днів;  

-за відпрацьований період з 02.01.2021р. по 09.04.2021р. – 15 

календарних днів;  

- додаткові оплачувані відпустки за ненормований робочий день 

(згідно колективного договору): 

-за відпрацьований період з 02.01.2020р. по 01.01.2021р. – 03 

календарних дні;  

-за відпрацьований період з 02.01.2021р. по 09.04.2021р. – 01 

календарний день;  

- додаткові оплачувані відпустки, як жінці, що має двох дітей віком до 

15 років тривалістю 10 календарних днів за 2020р. та тривалістю 10 

календарних днів за 2021р. 

 

3. Тимчасове виконання обов’язків директора Підлузької гімназії 

Івано-Франківської міської ради, покласти на заступника директора 

Підлузької гімназії Івано-Франківської міської ради з навчально-виховної 

роботи Івасюк Христину Романівну. 

 

4. Документи, які рахуються за Кіяшко Л.Я. і печатку закладу передати 

за актом Івасюк Х.Р. з участю представника Департаменту освіти та науки 

міської ради.  

 

 

Підстава: контракт №1 від 09.04.2019 року, службова записка директора 

Департаменту освіти та науки міської ради І. Максимчука. 

 

 

 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору 

з Василиком М.Д. 

 

 

 Продовжити трудовий договір з Василиком Миколою Дмитровичем на 

посаді директора Ліцею №23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської 

ради з 01.07.2021р. по 30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як 

переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Василика М.Д., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора Ліцею №23 
імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради від 
17.06.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення Івасюк Х.Р. 

 

 

 Івасюк Христину Романівну, виконуючу обов’язки директора 

Підлузької гімназії Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду 

директора Підлузької гімназії Івано-Франківської міської ради з 07.06.2021р. 

згідно укладеного контракту, як переможця конкурсу. 

 Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 

 

Підстава: заява Івасюк Х.Р., контракт від 07.06.2021р., протокол № 3 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного 

відбору на призначення директора Підлузької гімназії Івано-

Франківської міської ради від 02.06.2021р.  

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення Івасюк Х.Р. 

 

 

Івасюк Христину Романівну, заступника директора Підлузької гімназії 

Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду виконуючої обов’язки 

директора Підлузької гімназії Івано-Франківської міської ради з 12.04.2021р. 

до призначення керівника згідно з чинним законодавством. 

 Оплата праці згідно штатного розпису. 

 

Підстава: заява Івасюк Х.Р. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Стасишина Т.М. 

 

1. Стасишина Тараса Михайловича, директора Каміннецької гімназії 

Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 30.06.2021р. за 

власним бажанням в зв’язку з виходом на пенсію, ст. 38 КЗпП України.  

 

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

Т.М. виплатити грошову компенсацію за невикористані: 

- основну щорічну відпустку за період роботи з 04.01.2021р. по 

30.06.2021р. – 13 календарних днів;  

- додаткову оплачувану відпустку за ненормований робочий день 

згідно колективного договору за період роботи з 04.01.2021р. по 30.06.2021р. 

-01 календарний день. 

 

3.  Відповідно до п. 4.6. Розділу IV «Умови матеріального забезпечення 

керівника» Додаткової угоди до контракту №11 від 01.07.2020р. Стасишину 

Т.М. виплатити грошову допомогу у розмірі п’яти посадових окладів. 

 

4. Документи, які рахуються за Стасишиним Т.М. і печатку закладу 

передати за актом вчителю хімії і біології Каміннецької гімназії Івано-

Франківської міської ради Гаманюк Н.Б. з участю представника 

Департаменту освіти та науки міської ради.  

 

Підстава: заява Стасишина Т.М. 

 

 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору з 

Цюцьмаць М.Я. 

 

 

 Продовжити трудовий договір з Цюцьмаць Мирославою Ярославівною 

на посаді директора комунального концертного закладу культури 

«Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська» з 

07.06.2021р. згідно укладеного контракту, як переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Цюцьмаць М.Я., контракт, протокол № 2 від 25.05.2021р.  

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного добору 
на посаду директора комунального концертного закладу 
культури «Об’єднання муніципальних мистецьких колективів 
Івано- Франківська». 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Підручного В.С. 

 

1.Підручного Василя Степановича, директора Ліцею імені В’ячеслава 

Чорновола Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 

30.06.2021р. за власним бажанням в зв’язку з виходом на пенсію, ст. 38 КЗпП 

України.  

 

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

В.С. виплатити грошову компенсацію за невикористані: 

- основну щорічну відпустку за період роботи з 01.09.2020р. по 

30.06.2021р – 45 календарних днів;  

- додаткову оплачувану відпустку за ненормований робочий день 

згідно колективного договору за період роботи 01.09.2020р. по 30.06.2021р. -

03 календарних дні. 

 

3.Відповідно до п. 4.6. Розділу IV «Умови матеріального забезпечення 

керівника» Контракту від 07.01.2020р. Підручному В.С. виплатити грошову 

допомогу у розмірі п’яти посадових окладів. 

 

4.Документи, які рахуються за Підручним В.С. і печатку закладу 

передати за актом заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Стефанишин Т.А. з участю представника Департаменту освіти та науки 

міської ради.  

 

Підстава: заява Підручного В.С. 

 

 

 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 
 
Про припинення дії контракту та 
звільнення з роботи Кімачука Р.М. 
 

1. Припинити достроково дію контракту від 01.08.2017р. укладеного з 

Кімачуком Романом Михайловичем, генеральним директором комунального 

підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром" та звільнити його з посади  

22.06.2021р. за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України.  

2.Кімачуку Роману Михайловичу виплатити грошову компенсацію за 

невикористану основну щорічну відпустку:  

за відпрацьований період з 01.08.2019р. по 31.07.2020р. – 19 

календарних днів;  

за відпрацьований період з 01.08.2020р. по 22.06.2021р. – 21 

календарний день;  

за додаткову оплачувану відпустку за ненормований робочий день 

(згідно колективного договору) за відпрацьований період з 01.08.2020р. по 

22.06.2021р. - 06 календарних днів. 

3. Комунальному підприємству "Івано-Франківськводоекотехпром" з 

Кімачуком Р.М. здійснити повний розрахунок згідно з чинним 

законодавством.  

4. Тимчасове виконання обов’язків генерального директора 

комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром" покласти на 

директора зі стратегічного розвитку комунального підприємства "Івано-

Франківськводоекотехпром" Грималюка А.В. 

5. Документи, які рахуються за Кімачуком Р.М., печатку підприємства 

передати за актом директору зі стратегічного розвитку комунального 

підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром" Грималюку А.В.  

 

Підстава: заява Кімачука Р.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду Жибак І.І. 

 

 

 Жибак Іванну Іванівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи Івано-Франківської дитячої музичної школи №2 ім. В. Барвінського, 

перевести на посаду директора Івано-Франківської дитячої музичної школи 

№2 ім. В. Барвінського з 19.04.2021р. згідно укладеного контракту. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 

Підстава: заява Жибак І.І., контракт. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору 

з Бідичаком М.Р. 

 

 Продовжити трудовий договір з Бідичаком Мирославом Романовичем 

на посаді директора Ліцею ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради з 

01.07.2021р. по 30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як 

переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Бідичака М.Р., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора Ліцею ім. 
Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради від 17.06.2021р. 
№ 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору 

з Олексиним Я.В. 

 

 

 Продовжити трудовий договір з Олексиним Ярославом Васильовичем 

на посаді директора Ліцею №5 Івано-Франківської міської ради з 

01.07.2021р. по 30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як 

переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Олексина Я.В., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора Ліцею №5 
Івано-Франківської міської ради від 23.06.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Могили Н.Б. 

 

 

1. Могилу Наталію Богданівну, головного спеціаліста відділу 

патронатної служби Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної 

посади 05.04.2021р. за переведенням у Департамент економічного розвитку, 

екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст.36 

КЗпП України. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок із Могилою Н.Б. згідно з чинним 

законодавством.  

 

3. Документи, які рахуються за Могилою Н.Б., передати за актом 

начальнику відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

Гоянюк О.М.  

 

 

Підстава:  заява Могили Н.Б. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Борович О.В. 

 

 

 Борович Оксану Василівну призначити на посаду директора Ліцею 

№19 Івано-Франківської міської ради з 01.07.2021р. по 30.06.2023р. включно 

згідно укладеного контракту, як переможця конкурсу. 

 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 

 
Підстава: заява Борович О.В., контракт, протокол  засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсного відбору на призначення 
директора ліцею № 19 Івано-Франківської міської ради від 
23.06.2021р. №3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Могили Н.Б. 

 

 

1. Могилу Наталію Богданівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу публічних закупівель та договірної роботи управління 

енергозбереження, екології та переходу на автономне опалення 

Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-

Франківської міської ради, тимчасово, на час виконання Тарасевич Н.П. 

обов'язків начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи 

управління енергозбереження, екології та переходу на автономне опалення 

Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-

Франківської міської ради, з 06.04.2021р. за переведенням з виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради, з окладом згідно штатного 

розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Могилі Н.Б. проводити оплату за присвоєний 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» Могилі 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 Могили Н.Б. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору з Мургою Л.І. 

 

 

 Продовжити трудовий договір з Мургою Любов’ю Іванівною на посаді 

директора Ліцею №1 Івано-Франківської міської ради з 01.07.2021р. по 

30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Мурги Л.І., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора Ліцею №1 
Івано-Франківської міської ради від 23.06.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на інші посади 

Медицької С.В., Кручка А.Б. та 

Кукурузи М.Б. 

 

 

1. Медицьку Світлану Василівну, заступника начальника відділу 

представництва Департаменту правової політики Івано-Франківської міської 

ради, перевести на посаду начальника відділу представництва Департаменту 

правової політики Івано-Франківської міської ради, тимчасово, на час 

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

штатного працівника Кобрин Ю.І., з 01.04.2021р. з окладом згідно штатного 

розпису та із збереженням раніше встановлених доплат та надбавок, як таку, 

що була зарахована до кадрового резерву на вищу посаду. 

 

 

Підстава: заява Медицької С.В., список осіб зарахованих до кадрового 

резерву, особистий річний план роботи, звіт про виконану 

роботу. 

 

2. Кручка Андрія Богдановича, головного спеціаліста відділу 

представництва Департаменту правової політики Івано-Франківської міської 

ради, перевести на посаду заступника начальника відділу представництва 

Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради, тимчасово, 

на час виконання Медицькою С.В. обов'язків начальника відділу 

представництва Департаменту правової політики Івано-Франківської міської 

ради, з 01.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису, як такого, що був 

зарахований до кадрового резерву на вищу посаду. 

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

самоврядування” Кручку А.Б. присвоїти 11 (Одинадцятий) 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” Кручку А.Б. встановити надбавку в розмірі 45 відсотків 

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

досягнення у праці. 
 

 

Підстава: заява Кручка А.Б., список осіб зарахованих до кадрового резерву, 

особистий річний план роботи, звіт про виконану роботу. 

 

3. Кукурузу Марію Богданівну, головного спеціаліста відділу 

правового забезпечення Департаменту правової політики Івано-Франківської 



міської ради, перевести на посаду головного спеціаліста відділу 

представництва Департаменту правової політики Івано-Франківської міської 

ради, тимчасово, на час виконання Кручком А.Б. обов'язків заступника 

начальника відділу представництва Департаменту правової політики Івано-

Франківської міської ради, з 01.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису, 

та із збереженням раніше встановлених доплат та надбавок. 

 

 

Підстава: заява Кукурузи М.Б. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Білоокого М.М. 

 

1. Білоокого Миколу Миколайовича, директора Ліцею №19 Івано-

Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 27.08.2021р. за 

власним бажанням в зв’язку з виходом на пенсію, ст. 38 КЗпП України.  

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

М.М. виплатити грошову компенсацію за невикористану основну щорічну 

відпустку за період роботи з 01.09.2020р. по 30.06.2021р – 11 календарних 

днів. 

3. Відповідно до п. 4.6. Розділу IV «Умови матеріального забезпечення 

керівника» Контракту від 07.01.2020р. Білоокому М.М. виплатити грошову 

допомогу у розмірі п’яти посадових окладів. 

4. Документи, які рахуються за Білооким М.М. і печатку закладу 

передати за актом заступнику директора з господарської роботи Ліцею №19 

Івано-Франківської міської ради Онуфрик Л.В. з участю представника 

Департаменту освіти та науки міської ради.  

 

 

Підстава: заява Білоокого М.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору з Павлюком П.В. 

 

 

 Продовжити трудовий договір з Павлюком Петром Васильовичем на 

посаді директора Вовчинецької гімназії Івано-Франківської міської ради з 

01.07.2021р. по 30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як 

переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Павлюка П.В., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора 
Вовчинецької гімназії Івано-Франківської міської ради від 
24.06.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про продовження трудового договору 

з Семанюк О.М. 

 

 

 Продовжити трудовий договір з Семанюк Ольгою Михайлівною, 

директором Колодіївської гімназії Івано-Франківської міської ради, з 

01.07.2021р. по 30.06.2027р. включно згідно укладеного контракту, як 

переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Семанюк О.М., контракт, протокол засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора 
Колодіївської гімназії Івано-Франківської міської ради від 
23.06.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Гречух О.І. 

 

 

1. Гречух Олену Ігорівну призначити на посаду головного спеціаліста 

відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 07.04.2021р. з 

окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Гречух О.І. проводити оплату за присвоєний 10 

(Десятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

 

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

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Гречух О.І. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 07.04.2021р. в розмірі 25 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 07.04.2021 року 

складає 16р05м21д). 

 

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» Гречух О.І. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Гречух О.І. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Румак О.М. 

 

 

 Румак Оксану Михайлівну призначити на посаду директора Ліцею №7 

Івано-Франківської міської ради з 01.07.2021р. по 30.06.2023р. включно 

згідно укладеного контракту, як переможця конкурсу. 

Оплата праці згідно умов передбачених контрактом та штатного 

розпису. 

 
Підстава: заява Румак О.М., контракт, протокол  засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсного відбору на призначення 
директора ліцею № 7 Івано-Франківської міської ради від 
24.06.2021р. № 3 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Гаха В.Я. 

 

 

1. Гаха Володимира Ярославовича, спеціаліста відділу діловодства 

управління документального забезпечення Івано-Франківської міської ради, 

звільнити  із займаної  посади 02.04.2021 року за угодою сторін, п. 1 ст. 36 

КЗпП України. 

 

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

невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 09 календарних днів 

за період роботи з 15.12.2020р. по 02.04.2021р. Гаху В.Я. виплатити грошову 

компенсацію. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Гахом В.Я. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Гахом В.Я. передати за актом 

заступнику начальника управління документального забезпечення Івано-

Франківської міської ради – начальнику відділу діловодства Пятковській С.С. 

 

 

Підстава:  заява Гаха В.Я. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду 

Бойчук Т.О. 

 

 

Бойчук Тетяну Олексіївну, заступника начальника відділу державних 

закупівель Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики 

Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду начальника відділу 

державних закупівель Департаменту інфраструктури, житлової та 

комунальної політики Івано-Франківської міської ради з 01.04.2021р. з 

окладом згідно штатного розпису та із збереженням раніше встановленої 

надбавки. 

 

 

Підстава: заява Бойчук Т.О. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Петрицької Г.М. 

 

 

1. Петрицьку Галину Михайлівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

06.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Петрицькій Г.М. 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" Петрицькій Г.М. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 06.04.2021р. в розмірі 25 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 06.04.2021 року 

складає 17р03м05д). 

 

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» Петрицькій Г.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Петрицької Г.М. 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Монюка М.З. 

 

1. Монюка Миколу Захаровича, директора Узинської гімназії Івано-

Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 27.08.2021р. за 

власним бажанням в зв’язку з виходом на пенсію, ст. 38 КЗпП України.  
 

2.  Відповідно до п. 4.6. Розділу IV «Умови матеріального забезпечення 

керівника» Контракту від 07.01.2020р. Монюку М.З. виплатити грошову 

допомогу у розмірі п’яти посадових окладів. 

 

3. Документи, які рахуються за Монюком М.З. і печатку закладу 

передати за актом заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Узинської гімназії Івано-Франківської міської ради Савлюк О.С. з участю 

представника Департаменту освіти та науки міської ради.  

 

 

Підстава: заява Монюка М.З. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду 

Зарицької М.Р. 

 

 

Зарицьку Мар’яну Романівну, головного фахівця відділу державних 

закупівель Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики 

Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду заступника начальника 

відділу державних закупівель Департаменту інфраструктури, житлової та 

комунальної політики Івано-Франківської міської ради з 09.04.2021р. з 

окладом згідно штатного розпису та із збереженням раніше встановленої 

надбавки. 

 

 

Підстава: заява Зарицької М.Р. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Меленюк І.М.  

 

 1. Меленюк Іванні Миколаївні, головного спеціаліста відділу з питань 

Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради, 

звільнити із займаної посади 13.04.2021р. за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП 

України. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Меленюк І.М. згідно з чинним 

законодавством.  

 

3. Документи, які рахуються за Меленюк І.М. передати за актом   

начальнику відділу з питань Державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур Івано-

Франківської міської ради Струтинському Василю Олексійовичу. 

 

Підстава: заява Меленюк І.М. 
 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Гречух О.І. 

 

 

1. Гречух Олену Ігорівну, головного спеціаліста відділу патронатної 

служби Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 

09.04.2021р. за переведенням у Галицьку міську раду, п. 5 ст.36 КЗпП 

України. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок із Гречух О.І. згідно з чинним 

законодавством.  

 

3. Документи, які рахуються за Гречух О.І., передати за актом 

начальнику відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

Гоянюк О.М.  

 

 

Підстава:  заява Гречух О.І. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Петрицької Г.М. 

 

 

1. Петрицьку Галину Михайлівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу експлуатації управління комунальної політики 

Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-

Франківської міської ради з 08.04.2021р. за переведенням з виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради, з окладом згідно штатного 

розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Петрицькій Г.М. 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" Петрицькій Г.М. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 08.04.2021р. в розмірі 25 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 08.04.2021 року 

складає 17р03м07д). 

 

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» Петрицькій Г.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Петрицької Г.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Брюховецької І.С. 

 

 

1. Брюховецьку Інну Сергіївну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

13.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Брюховецькій І.С. 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» Брюховецькій 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 Брюховецької І.С. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Лукач І.В. 

 

 

1. Лукач Ірину Василівну призначити на посаду головного спеціаліста  

відділу стратегічних комунікацій Департаменту стратегічного розвитку, 

цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації 

з мешканцями Івано-Франківської міської ради з 20.04.2021р. за 

переведенням з виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, з 

окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Лукач І.В. проводити оплату за присвоєний 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» Лукач І.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці 

 

 

Підстава: заява Лукач І.В. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Гука О.Є. 

 

 

Гука Олександра Євгеновича, головного фахівця відділу технічного 

нагляду Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради, 

звільнити із займаної посади 20.04.2021р. за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП 

України. 

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

щорічні основні відпустки тривалістю 06 календарних днів за період роботи з 

17.03.2019р. по 16.03.2020р., 21 календарний день за період роботи з 

17.03.2020р. по 25.01.2021р., 06 календарних днів за період роботи з 

26.01.2021р. по 20.04.2021р. та додаткову оплачувану відпустку згідно 

Колективного договору тривалістю 02 календарних дні за період роботи 

17.03.2019р. по 31.07.2019р.  Гуку О.Є. виплатити грошову компенсацію.  

Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради з Гуком 

О.Є. здійснити повний розрахунок згідно з чинним законодавством.  

Документи, які рахуються за  Гуком О.Є. передати за актом начальнику 

відділу технічного нагляду Департаменту благоустрою Івано-Франківської 

міської ради Сладецькому С.В. 

 

 

Підстава:  заява Гука О.Є. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Лукач І.В. 

 

 

1. Лукач Ірину Василівну, головного спеціаліста відділу патронатної 

служби Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 

19.04.2021р. за переведенням у Департамент стратегічного розвитку, 

цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації 

з мешканцями 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 03.03.2021р. по 19.04.2021р. Лукач І.В. виплатити грошову 

компенсацію.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок із Лукач І.В. згідно з чинним 

законодавством.  

 

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

начальнику відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

Гоянюк О.М.  

 

 

Підстава:  заява Лукач І.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Заяця Б.В. 

 

 1. Заяця Богдана Васильовича, головного спеціаліста відділу 

генерального плану міста управління планування територій та 

містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури Івано-

Франківської міської ради, звільнити із займаної посади 19.04.2021р. за 

переведенням у Тисменицьку міську раду, п. 5 ст.36 КЗпП України. 
 

2. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки», Заяцю Б.В. за 

невикористані щорічні основні відпустки тривалістю 30 календарних дні за 

відпрацьований період з 02.04.2020р. по 01.04.2021р., тривалістю 02 

календарних дні за відпрацьований період з 02.04.2021р. по 19.04.2021р. 

виплатити грошову компенсацію. 
 

3. Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської 

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

законодавством.  
 

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

начальнику відділу генерального плану міста управління планування 

територій та містобудівного кадастру Департаменту містобудування та 

архітектури Івано-Франківської міської ради Барану Олегу Казимировичу. 

 
Підстава: заява Заяця Б.В., лист міського голови м. Тисмениці Т.Градюк від 

13.04.2021р. № 373, довідка Департаменту містобудування та 
архітектури Івано-Франківської міської ради О.Кошика від 
14.04.2021р. № 111/31.1-15/07в. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Брюховецької І.С. 

 

 

1. Брюховецьку Інну Сергіївну, заступника директора з виховної 

роботи та позашкільної освіти Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, звільнити із займаної посади  05.04.2021р. у 

зв'язку із закінченням строку дії трудового договору, п.2 ст.36 КЗпП України. 

 

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

І.С. за невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 07 календарних 

днів за відпрацьований період з 16.12.2020р. по 05.04.2021р., виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

здійснити повний розрахунок з Брюховецькою І.С. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Брюховецькою І.С., передати за актом  

директору Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

Максимчуку Ігорю Євстаховичу. 

 

 

 
Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Петрицької Г.М. 

 

 

1. Петрицьку Галину Михайлівну, головного спеціаліста відділу 

патронатної служби Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної 

посади 07.04.2021р. за переведенням у Департамент інфраструктури, 

житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст.36 

КЗпП України. 

 

 2. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок із Петрицькою Г.М. згідно з 

чинним законодавством.  

 

3. Документи, які рахуються за Петрицькою Г.М., передати за актом 

начальнику відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

Гоянюк О.М.  

 

 

Підстава:  заява Петрицької Г.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Квасної Т.М. 

 

 

1. Квасну Тетяну Миколаївну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

07.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Квасній Т.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» Квасній Т.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Квасної Т.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Сокирка В.С. 

 

 

1. Сокирка Вадима Степановича, головного спеціаліста відділу 

інспекторів з паркування – інспектора з паркування управління транспорту та 

зв'язку Івано-Франківської міської ради, звільнити  із займаної  посади  

07.04.2021р. за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України. 

 

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

невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 14 календарних днів 

за період роботи з 16.10.2020р. по 07.04.2021р. Сокирку В.С. виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Управлінню транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради 

здійснити повний розрахунок з Сокирком В.С. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Сокирком В.С. передати за актом 

начальнику управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради 

Гіглюку Андрію Васильовичу.  

 

 

Підстава:  заява Сокирка В.С. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Якубів Н.В. 

 

 

1. Якубів Наталію Василівну, діловода відділу діловодства управління 
документального забезпечення Івано-Франківської міської ради, звільнити  із 

займаної  посади  08.04.2021р. за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок із Якубів Н.В. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Якубів Н.В. передати за актом 

заступнику начальника управління документального забезпечення Івано-

Франківської міської ради – начальнику відділу діловодства Пятковській С.С. 

 

 

Підстава:  заява Якубів Н.В. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Тимець Г.І. 

 

1. Тимець Галину Іванівну призначити на посаду адміністратора 

відділу надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних 

послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська) Івано-

Франківської міської ради, тимчасово, на час відпустки для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку штатного працівника 

Сливканич О.Ю. з 19.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису, як таку, 

що пройшла за конкурсом. 

 

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

місцевого самоврядування” Тимець Г.І. присвоїти 11 (одинадцятий) 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» Тимець Г.І. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Тимець Г.І., протокол засідання конкурсної комісії 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

09.04.2021р. № 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Андреїв Н.І. 

 

 

 Андреїв Наталію Ігорівну, призначити на посаду головного фахівця 

відділу просторового розвитку та інфраструктури управління 

інфраструктурної політики Департаменту інфраструктури, житлової та 

комунальної політики Івано-Франківської міської ради з 22.04.2021р. з 

окладом згідно штатного розпису. 

  

 

Підстава: заява Андреїв Н.І. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови      Вікторія Сусаніна 



 

 

Про звільнення з роботи Гринів Г.Д. 

 

1. Гринів Галину Дмитрівну, начальника відділу експлуатації 

управління комунальної політики Департаменту інфраструктури, житлової та 

комунальної політики Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної 

посади 22.04.2021р. за переведенням у Департамент благоустрою Івано-

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

 

2. Грошову  компенсацію за невикористані основні щорічні відпустки 

тривалістю 24 календарних  дні  за  період  роботи з 12.02.2020р. по 

11.02.2021р., тривалістю 06 календарних  днів  за  період  роботи з 

12.02.2021р. по 22.04.2021р. перерахувати  на  рахунок Департаменту 

благоустрою Івано-Франківської міської ради. 

 

3. Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики 

Івано-Франківської міської ради здійснити повний розрахунок з Гринів Г.Д. 

згідно з чинним законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Гринів Г.Д., передати за актом 

начальнику управління комунальної політики Департаменту інфраструктури, 

житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Фученку 

Юрію Ярославовичу. 

 

Підстава:  заява Гринів Г.Д., довідка заступника міського голови – 

директора Департаменту інфраструктури, житлової та 

комунальної політики Івано-Франківської міської ради від 

21.04.2021р. № 65. 

 

 

Перший заступник міського голови   Вікторія Сусаніна 



 

 

Про призначення на посаду Гринів Г.Д. 

 

 

1. Гринів Галину Дмитрівну призначити на посаду начальника відділу 

експлуатації  та утримання об’єктів благоустрою Департаменту благоустрою 

Івано-Франківської міської ради з 23.04.2021р. за переведенням з 

Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-

Франківської міської ради, з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Гринів Г.Д. проводити оплату за присвоєний 9 

(Дев’ятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування.   

 

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

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Гринів Г.Д. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 23.04.2021р. в розмірі 20 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 23.04.2021 року 

складає 11р07м13д). 

 

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» Гринів Г.Д. встановити надбавку в розмірі 50 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Гринів Г.Д. 

 

 

Перший заступник 

міського голови      Вікторія Сусаніна 



 

 

Про звільнення з роботи Пац І.Я. 

 

1. Пац Ірину Ярославівну, головного спеціаліста відділу інспекторів з 

паркування управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської 

ради, звільнити із займаної посади 30.04.2021р. за переведенням у 

Департамент благоустрою Івано-Франківської міської ради, п. 5 ст.36 КЗпП 

України. 

 

2. Грошову  компенсацію за невикористану основну щорічну відпустку 

тривалістю 24 календарних  дні  за  період  роботи з 09.07.2020р. по 

30.04.2021р. перерахувати  на  рахунок Департаменту благоустрою Івано-

Франківської міської ради. 

  

3. Управлінню транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради 

здійснити повний розрахунок з Пац І.Я. згідно з чинним законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Пац І.Я., передати за актом начальнику 

управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради Гіглюку 

Андрію Васильовичу. 

 

Підстава:  заява Пац І.Я., лист директора Департаменту благоустрою міської 

ради І.Сенчука від 21.04.2021р. № 64/23-11. 

 

 

 

Перший заступник міського голови   Вікторія Сусаніна 



 

 

Про переведення на іншу посаду Павликівської У.В. 

 

 

1. Павликівську Уляну Василівну, головного спеціаліста відділу 

патронатної служби Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду 

начальника відділу з питань розвитку місцевого самоврядування і 

регіональних зв’язків Секретаріату Івано-Франківської міської ради з 

19.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису, як таку, що успішно 

пройшла стажування. 

 

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

місцевого самоврядування” Павликівській У.В. присвоїти 11 (Одинадцятий) 

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» Павликівській У.В. встановити надбавку в розмірі 45 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років 

за високі досягнення у праці. 

 

 

Підстава: заява Павликівської У.В., доповідна записка про стажування. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Петрик Х.М. 

 

 

1. Петрик Христину Мирославівну, адміністратора відділу надання 

адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг (Центр 

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

міської ради, звільнити  із займаної  посади  26.04.2021р. за угодою сторін, 

п.1 ст. 36 КЗпП України. 

 

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

невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 08 календарних днів 

за період роботи з 26.01.2021р. по 26.04.2021р. Петрик Х.М. виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Департаменту адміністративних послуг (Центр надання 

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

ради здійснити повний розрахунок з Петрик Х.М. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Петрик Х.М. передати за актом 

заступнику директора Департаменту адміністративних послуг (Центр 

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

міської ради, начальнику відділу надання адміністративних послуг, 

адміністратору, Станіславській О.Я.  

 

 

Підстава:  заява Петрик Х.М. 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Собковича В.Б.  

 

 1. Собковича Володимира Богдановича, головного спеціаліста відділу 

моніторингу виплати заробітної плати та використання найманої праці 

управління праці Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної 

посади 10.05.2021р. за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України. 

 

2. Відповідно до ст. 24 Закону України "Про відпустки" за 

невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 23 календарних дні за 

відпрацьований період з 02.08.2021р. по 10.05.2021р. Собковичу В.Б. 

виплатити грошову компенсацію. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Собковичем В.Б. згідно з 

чинним законодавством.  

 

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

начальнику відділу моніторингу виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці Івано-Франківської міської ради Редушко 

Вірі Володимирівні. 

 

Підстава: заява Собковича В.Б. 
 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Стефанишин О.І. 

 

1. Стефанишин Олександру Іванівну, заступника начальника відділу 

внутрішньої політики Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної 

посади 30.04.2021р. за переведенням у Департамент стратегічного розвитку, 

цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації 

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

 

2. Грошову  компенсацію за невикористану основну щорічну відпустку 

тривалістю 04 календарних  дні  за  період  роботи з 01.11.2020р. по 

30.04.2021р. та додаткову оплачувану відпустку, як посадовій особі 

місцевого самоврядування тривалістю 11 календарних днів (стаж служби в 

органах місцевого самоврядування на 16.04.2021р. складає 13р00м00дн) 

перерахувати на рахунок Департаменту стратегічного розвитку, цифрових 

трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з 

мешканцями Івано-Франківської міської ради. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Стефанишин О.І. згідно з 

чинним законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Стефанишин О.І., передати за актом 

заступнику директора Департаменту стратегічного розвитку, цифрових 

трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з 

мешканцями Івано-Франківської міської ради – начальнику відділу 

внутрішньої політики Кінашу Ігорю Володимировичу. 

 

Підстава:  заява Стефанишин О.І. 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду Босовича Т.П. 

 

 

Босовича Тараса Петровича, начальника відділу розкопок управління 

комунальної політики Департаменту інфраструктури, житлової та 

комунальної політики Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду 

начальника відділу експлуатації управління комунальної політики 

Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-

Франківської міської ради з 23.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису 

та із збереженням раніше встановлених доплат та надбавок. 

 

Підстава: заява Босовича Т.П. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови      Вікторія Сусаніна 



 

 

Про призначення на посаду Сковрон В.І. 

 

1. Сковрон Вікторію Іванівну призначити на посаду адміністратора 

відділу дозвільно-погоджувальних процедур Департаменту адміністративних 

послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська) Івано-

Франківської міської ради, тимчасово, на час відпустки для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку штатного працівника 

Середюк О.М. з 05.05.2021р. з окладом згідно штатного розпису, як таку, що 

була зарахована до кадрового резерву за результатами конкурсу. 

 

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

місцевого самоврядування” Сковрон В.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» Сковрон В.І. встановити надбавку в розмірі 45 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Сковрон В.І., протокол засідання конкурсної комісії 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

09.04.2021р. № 3, розпорядження міського голови від 

14.04.2021р. № 181/1-к «Про зарахування до кадрового резерву». 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Пац І.Я. 

 

1. Пац Ірину Ярославівну призначити на посаду головного спеціаліста 

відділу експлуатації та утримання об’єктів благоустрою управління 

економічної політики Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської 

ради з 05.05.2021р. за переведенням з виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Пац І.Я. проводити оплату за присвоєний 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» Пац І.Я. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Пац І.Я. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду Квасної Т.М. 

 

1. Квасну Тетяну Миколаївну, головного спеціаліста відділу 

патронатної служби Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду 

заступника начальника відділу з питань розвитку місцевого самоврядування і 

регіональних зв’язків Секретаріату Івано-Франківської міської ради, з 

26.04.2021р. з окладом згідно штатного розпису, як таку, що успішно 

пройшла стажування. 

 

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

місцевого самоврядування” Квасній Т.М. присвоїти 11 (одинадцятий) 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» Квасній Т.М. встановити надбавку в розмірі 45 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Квасної Т.М., доповідна записка про стажування. 

 

 

 

Міський голова    Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Жукова О.В. 

 

 

1. Жукова Олега Володимировича, головного спеціаліста відділу 

контролю за будівництвом управління з питань державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради, звільнити  із займаної  посади 30.04.2021 року за угодою сторін, п. 1 ст. 

36 КЗпП України. 

 

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

невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 05 календарних днів 

за період роботи з 01.03.2021р. по 30.04.2021р. Жукову О.В. виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Жуковим О.В. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Жуковим О.В. передати за актом 

заступнику начальника управління з питань державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради – начальнику відділу контролю за будівництвом Бобрису Р.В. 

 

 

Підстава:  заява Жукова О.В. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Перевізника І.В. 

 

 

 1. Перевізника Івана Васильовича прийняти на посаду водія 

адміністративно-господарського управління Івано-Франківської міської ради 

з 28.04.2021р., 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 Перевізнику Івану 

Васильовичу: 

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

30 відсотків; 

- доплату до посадового окладу за ненормований робочий день - 25 

відсотків.   

 

 

Підстава: заява Перевізника І.В. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Стефанишин О.І. 

 

1. Стефанишин Олександру Іванівну призначити на посаду заступника 

начальника відділу внутрішньої політики Департаменту стратегічного 

розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, 

комунікації з мешканцями Івано-Франківської міської ради з 05.05.2021р. за 

переведенням з виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з 

окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Стефанишин О.І. проводити оплату за 

присвоєний 9 (дев’ятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування.   

 

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

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Стефанишин О.І. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 05.05.2021р. в розмірі 20 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 05.05.2021 року 

складає 13р00м14д). 

 

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» Стефанишин О.І. встановити надбавку в розмірі 45 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Стефанишин О.І. 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Пицюк В.Р. 

 

 

1. Пицюк Вікторію Романівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

03.06.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Пицюк В.Р. 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» Пицюк В.Р. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

  

 

Підстава:    заява Пицюк В.Р. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Непорадного О.І. 

 

 

1. Непорадного Олега Івановича, спеціаліста першої категорії відділу 

землеустрою по роботі з юридичними особами управління земельних 

відносин Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської 

ради, звільнити  із займаної  посади  31.05.2021р. за угодою сторін, п.1 ст. 36 

КЗпП України. 

 

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

невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 02 календарних дні за 

період роботи з 05.01.2021р. по 31.05.2021р. Непорадному О.І. виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської 

ради здійснити повний розрахунок з Непорадним О.І. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Непорадним О.І. передати за актом 

заступнику начальника управління земельних відносин Департаменту 

комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради - начальнику відділу 

землеустрою по роботі з юридичними особами Уоррен Е.С.  

 

 

Підстава:  заява Непорадного О.І. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посади Мучки Х.С., Яшан В.В. 

 

 

1. Мучку Христину Сергіївну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення Департаменту правової політики 

Івано-Франківської міської ради з 04.06.2021р. з окладом згідно штатного 

розпису, як таку, що пройшла за конкурсом. 

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

самоврядування” Мучці Х.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» Мучці Х.С. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

2. Яшан Вікторію Василівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу представництва Департаменту правової політики Івано-

Франківської міської ради з 04.06.2021р. з окладом згідно штатного розпису, 

як таку, що пройшла за конкурсом. 

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

самоврядування” Яшан В.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» Яшан В.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заяви Мучки Х.С., Яшан В.В., протокол засідання конкурсної 

комісії виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

28.05.2021р. № 7. 

 
 
 
 

Перший заступник міського голови    Вікторія Сусаніна 



 

 

Про переведення на іншу посаду Козачка О.С. 

 

Козачка Олександра Сергійовича, начальника відділу просторового 

розвитку та інфраструктури управління інфраструктурної політики 

Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-

Франківської міської ради, перевести на посаду заступника начальника 

управління інфраструктурної політики Департаменту інфраструктури, 

житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради з 

10.06.2021р. з окладом згідно штатного розпису та із збереженням раніше 

встановлених доплат та надбавок. 

 

Підстава: заява Козачка О.С.  

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Вершило С.І., 

Клейноти Л.Д., Хмуляк О.В. 

 

  

1. Вершило Степанію Іванівну прийняти на посаду прибиральниці 

адміністративно-господарського управління Івано-Франківської міської ради 

з 05.05.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

Підстава: заява  Вершило С.І. 

 

2. Клейноту Любов Дмитрівну прийняти на посаду прибиральниці 

адміністративно-господарського управління Івано-Франківської міської ради 

з 05.05.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

Підстава: заява  Клейноти Л.Д. 

 

3. Хмуляк Оксану Василівну прийняти на посаду прибиральниці 

адміністративно-господарського управління Івано-Франківської міської ради 

з 05.05.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

Підстава: заява  Хмуляк О.В. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Пилюк Л.І. 

 

 

1. Пилюк Лесю Іванівну призначити на посаду головного спеціаліста 

архівного відділу Івано-Франківської міської ради, з 10.06.2021р. з окладом 

згідно штатного розпису, як таку, що була зарахована до кадрового резерву 

на рівнозначну посаду за результатами конкурсу. 

 

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

місцевого самоврядування» Пилюк Л.І. присвоїти 13 (Тринадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

 

3. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

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

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Пилюк 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 Пилюк Л.І., протокол засідання конкурсної комісії 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

21.05.2021р. № 6. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Лосюк С.Д.  

 

 1. Лосюк Світлану Дмитрівну, головного спеціаліста відділу дизайну 

архітектурного середовища та благоустрою міста управління дизайну 

архітектурного середовища та благоустрою міста Департаменту 

містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, звільнити із 

займаної посади 09.06.2021р. за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України. 

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

невикористані основні щорічні відпустки тривалістю 30 календарних  днів  за  

період  роботи з  02.04.2020р. по 01.04.2021р., тривалістю 06 календарних  

днів  за  період  роботи з  02.04.2021р. по 09.06.2021р. та додаткові 

оплачувані відпустки, як посадовій особі місцевого самоврядування 

тривалістю 01 календарний день (стаж служби в органах місцевого 

самоврядування станом на 18.05.2020р. складає 13р00м00дн), тривалістю 13 

календарних днів (стаж служби в органах місцевого самоврядування станом 

на 18.05.2021р. складає 14р00м00дн) Лосюк С.Д. виплатити грошову 

компенсацію. 

3. Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Лосюк С.Д. згідно з чинним 

законодавством.  

4. Документи, які рахуються за Лосюк С.Д., передати за актом 

заступнику начальника відділу дизайну архітектурного середовища та 

благоустрою міста управління дизайну архітектурного середовища та 

благоустрою міста Департаменту містобудування та архітектури Івано-

Франківської міської ради Крушельницькій Оксані Володимирівні. 

 

Підстава: заява Лосюк С.Д. 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про прийом на роботу Храбатин Н.М. 

  

1. Храбатин Наталію Михайлівну прийняти на посаду прибиральниці 

адміністративно-господарського управління Івано-Франківської міської ради 

з 06.05.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

Підстава: заява  Храбатин Н.М. 

 

 

 

Міський голова       Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Кульчак Н.В. 

 

1. Кульчак Наталію Василівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

06.05.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Кульчак Н.В. присвоїти 6 (Шостий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування.   

 

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

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Кульчак Н.В. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 06.05.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 06.05.2021 року 

складає 07р05м18д). 

 

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» Кульчак Н.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Кульчак Н.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Кульчак Н.В. 

  

1. Кульчак Наталію Василівну, головного спеціаліста відділу 

патронатної служби Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної 

посади 12.05.2021р. в зв'язку з переведенням в Департамент комунальних 

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

 

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

невикористану основну щорічну відпустку тривалістю 01 календарний  день  

за  період  роботи з 06.05.2021р. по  12.05.2021р. Кульчак Н.В. виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Кульчак Н.В. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Кульчак Н.В., передати за актом 

начальнику відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

Гоянюк Ользі Миколаївні.  

 

Підстава:  заява Кульчак Н.В., лист заступника міського голови М.Вітенка. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Брюховецької І.С. 

 

1. Брюховецьку Інну Сергіївну, головного спеціаліста відділу 

патронатної служби Івано-Франківської міської ради звільнити із займаної 

посади 24.05.2021р. в зв'язку з переведенням в Департамент освіти та науки 

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

 

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

невикористану основну щорічну відпустку тривалістю 03 календарних  дні  

за  період  роботи з 13.04.2021р. по 24.05.2021р. Брюховецькій І.С. виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Брюховецькою І.С. згідно з 

чинним законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Брюховецькою І.С., передати за актом 

начальнику відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

Гоянюк Ользі Миколаївні.  

 

Підстава:  заява Брюховецької І.С., лист заступника міського голови 

В.Дротянко. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Кульчак Н.В. 

 

1. Кульчак Наталію Василівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу землеустрою по роботі з юридичними особами 

управління земельних відносин Департаменту комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради з 13.05.2021р. за переведенням з виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Кульчак Н.В. проводити оплату за присвоєний 6 

(Шостий) ранг посадової особи місцевого самоврядування.   

 

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

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Кульчак Н.В. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 06.05.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 06.05.2021 року 

складає 07р05м25д). 

 

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» Кульчак Н.В. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Кульчак Н.В. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Брюховецької І.С. 

 

1. Брюховецьку Інну Сергіївну призначити на посаду заступника 

директора з виховної роботи та позашкільної освіти Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради, тимчасово, на час відпустки для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку штатного працівника 

Шендрик О.О., з 25.05.2021р. за переведенням з виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради, з окладом згідно штатного розпису, як таку, що 

успішно пройшла стажування. 

 

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

місцевого самоврядування” Брюховецькій І.С. присвоїти 9 (Дев’ятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування.   

 

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» Брюховецькій І.С. встановити надбавку в розмірі 50 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Брюховецької І.С., доповідна записка про стажування. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Якубіва Л.М. 

 

 

1. Якубіва Любомира Михайловича призначити на посаду радника 

міського голови відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

з 01.06.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Якубіву Л.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» Якубіву 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 Якубіва Л.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Ходак М.М. 

 

1. Ходак Мар’яну Мар’янівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу звернень громадян Івано-Франківської міської ради з 

10.06.2021р. з окладом згідно штатного розпису, як таку, що пройшла за 

конкурсом. 

 

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

місцевого самоврядування” Ходак М.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» Ходак М.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Ходак М.М., протокол засідання конкурсної комісії 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

21.05.2021р. № 6. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Пицюк В.Р. 

 

1. Пицюк Вікторію Романівну, головного спеціаліста відділу 

патронатної служби Івано-Франківської міської ради, звільнити із займаної 

посади 30.06.2021р. за переведенням у Департамент стратегічного розвитку, 

цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації 

з мешканцями 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 02 календарних  дні  

за  період  роботи з 03.06.2021р. по 30.06.2021р. Пицюк В.Р. виплатити 

грошову компенсацію. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської 

міської ради здійснити повний розрахунок з Пицюк В.Р. згідно з чинним 

законодавством.  

 

4. Документи, які рахуються за Пицюк В.Р., передати за актом 

начальнику відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

Гоянюк Ользі Миколаївні.  

 

Підстава:  заява Пицюк В.Р., лист заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради В.Дротянко. 

 

 

 

Міський голова    Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Вовк А.А. 

 

 

1. Вовк Аллу Андріївну призначити на посаду головного спеціаліста 

відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 01.07.2021р. з 

окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Вовк А.А. 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» Вовк 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 Вовк А.А. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Сачкова О.В. 

 

1. Сачкова Олега Володимировича призначити на посаду начальника 

відділу залучення та супроводу інвестиційних проєктів управління 

інвестиційної політики Департаменту інвестиційної політики, проєктів, 

міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської 

ради з 23.06.2021р. з окладом згідно штатного розпису, як такого, що 

пройшов за конкурсом. 

 

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

місцевого самоврядування” Сачкову О.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" Сачкову О.В. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 23.06.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 23.06.2021 року 

складає 05р07м04д). 

 

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» Сачкову О.В. встановити надбавку в розмірі 50 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Сачкова О.В., протокол засідання конкурсної комісії 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

10.06.2021р. № 10. 

 

Міський голова    Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Дем’яніва П.Б. 

 

1. Дем’яніва Петра Богдановича призначити на посаду начальника 

відділу інспекторів з паркування – інспектора з паркування управління 

транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради з 23.06.2021р. з 

окладом згідно штатного розпису, як такого, що пройшов за конкурсом. 

 

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

місцевого самоврядування” Дем’яніву П.Б. 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" Дем’яніву П.Б. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 23.06.2021р. в розмірі 20 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 23.06.2021 року 

складає 13р06м10д). 

 

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» Дем’яніву П.Б. встановити надбавку в розмірі 50 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Дем’яніва П.Б., протокол засідання конкурсної комісії 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

04.06.2021р. № 8. 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Леус Г.М. 

 

 

1. Леус Галину Миронівну призначити на посаду головного спеціаліста 

відділу реєстрації та розподілу житла управління житлової політики 

Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-

Франківської міської ради, тимчасово, на час відпустки для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку штатного працівника Брізе О.А., 

з 17.06.2021р. за переведенням з Департаменту адміністративних послуг 

(Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська) Івано-

Франківської міської ради, з окладом згідно штатного розпису. 

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

місцевого самоврядування” Леус Г.М. проводити оплату за присвоєний 9 

(Дев’ятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

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

№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби" Леус Г.М. 

виплачувати надбавку за вислугу років з 17.06.2021р. в розмірі 15 відсотків 

(стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 17.06.2021 року 

складає 08р08м12д). 

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» Леус Г.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

  

 

Підстава: заява Леус Г.М. 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Романів Т.Ф. 

 

1. Романів Тетяну Федорівну, начальника відділу туризму та промоції 

міста управління міжнародних зв’язків, туризму та промоції Департаменту 

інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та 

промоцій міста Івано-Франківської міської ради, звільнити  із займаної  

посади  24.06.2021р. за  угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України. 

 

2. Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради 

здійснити повний розрахунок з Романів Т.Ф. згідно з чинним 

законодавством. 

 

3. Документи, які рахуються за Романів Т.Ф., передати за актом  

начальнику управління міжнародних зв'язків, туризму та промоції 

Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, 

туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради Басараб-Ганчак 

Уляні Василівні. 

 

Підстава: заява Романів Т.Ф.  

 

 

 

 Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Головчука Ю.М. 

 

1. Головчука Юрія Михайловича призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради з 

14.06.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Головчуку Ю.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» Головчуку Ю.М. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Головчука Ю.М. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на іншу посаду Чорній Л.С.  

 

Чорній Лідію Степанівну, заступника начальника відділу закупівель 

управління проєктів, кошторисів та закупівель Департаменту благоустрою 

Івано-Франківської міської ради, перевести на посаду головного фахівця 

проєктно-кошторисного відділу управління проєктів, кошторисів та 

закупівель Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради з 

02.07.2021р. з окладом згідно штатного розпису. 

 

Підстава: заява Чорній Л.С. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про призначення на посаду Пицюк В.Р. 

 

1. Пицюк Вікторію Романівну призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу стратегічних комунікацій Департаменту стратегічного 

розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, 

комунікації з мешканцями Івано-Франківської міської ради з 01.07.2021р. за 

переведенням з виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з 

окладом згідно штатного розпису. 

 

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

місцевого самоврядування” Пицюк В.Р. проводити оплату за присвоєний 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» Пицюк В.Р. встановити надбавку в розмірі 40 відсотків 

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

досягнення у праці. 

 

Підстава: заява Пицюк В.Р. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 



 

 

Про звільнення з роботи Леус Г.М. 

 

 

1. Леус Галину Миронівну, адміністратора відділу дозвільно-

погоджувальних процедур Департаменту адміністративних послуг (Центр 

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

міської ради, звільнити із займаної посади 16.06.2021р. за переведенням у 

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-

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

 2. Грошову  компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку 

тривалістю 12 календарних днів за період роботи з 20.01.2021р. по 

16.06.2021р. перерахувати  на  рахунок  Департаменту інфраструктури, 

житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради.  

3. Департаменту адміністративних послуг (Центр надання 

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

ради здійснити повний розрахунок з Леус Г.М. згідно з чинним 

законодавством.  

4. Документи, які рахуються за Леус Г.М. передати за актом заступнику 

директора Департаменту адміністративних послуг (Центр надання 

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

ради, начальнику відділу дозвільно-погоджувальних процедур, 

адміністратору, Німащуку М.Д.  

 

 

Підстава:  заява Леус Г.М., лист заступника міського голови – директора 

Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики 

Івано-Франківської міської ради М.Смушака. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про переведення на постійне місце роботи Гугіль Н.Р. 

 

 

Гугіль Наталію Романівну, начальника відділу туризму та промоції 

міста управління міжнародних зв'язків, туризму та промоції Департаменту 

інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій 

міста Івано-Франківської міської ради, тимчасово, на час відпустки для 

догляду за дитиною відповідно до медичного висновку штатного працівника 

Романів Т.Ф., перевести з 01.07.2021р. на посаду начальника відділу туризму 

та промоції міста управління міжнародних зв'язків, туризму та промоції 

Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, 

туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради на постійне місце 

роботи з окладом згідно штатного розпису та із збереженням раніше 

встановлених доплат та надбавок. 

 

 

Підстава: заява Гугіль Н.Р. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 

 

Про вихід на роботу Маджуги Ю.В. у 

зв’язку зі звільненням у запас 

 

У зв’язку зі звільненням у запас з військової служби відповідно до 

підпункту «б» (за станом здоров’я) пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу» Маджузі Юрію 

В’ячеславовичу, головному фахівцю відділу демонтажів Департаменту 

інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської 

міської ради приступити до виконання своїх обов’язків з 29.06.2021р.  

 

Підстава: заява Маджуги Ю.В., копія військового квитка серії ГГ № 271721, 

виданого Івано-Франківським МВК 02.12.2008р., копія витягу з 

наказу командира військової частини А1349 (по стройовій частині) 

Міністерства оборони України від 23.06.2021р. № 125 Є.Каржау. 

 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 


