
 

 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від 20.08.та 27.08.2015 року №  16   
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

20.08.15р. 
 

Розпочато засідання о  14  год.  02  хв. 

Закінчено засідання о  14  год.   50  хв. 
  
 

Брали участь в засіданні  
члени виконавчого комітету: 

 
З.Фітель   - перший заступник міського голови  
 
Р.Гайда    - заступник міського голови 
 
Б.Білик   - заступник міського голови  
 
М.Верес   - заступник міського голови 
  
Л.Богославець - заступник директора з розвитку та інвестицій 

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

  вий центр” 
 
Д.Демків   - головний інженер ПП “Ярковиця” 
 
О.Загурський  - приватний підприємець 
 
Я.Зуб’як   - директор ПП “Чебрець” 
 
І.Криховецький  - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

  ківського університету права ім. Короля Данила 
  Галицького 
 

Р.Руско -директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
 
С.Федорців   - голова постійної комісії обласної ради з питань  
      депутатської діяльності, етики, регламенту, само- 
      врядування, захисту прав людини, законності та  
     правопорядку 

 



 - 2 - 

Присутні  на засіданні: 

  
І.Гриненько -т.в.о. голови Фонду комунальної власності  

територіальної громади міста 
 

О.Гуменний  - заступник начальника відділу обліку і розподілу  
  житла виконавчого комітету міської ради 
 

І.Дутчак -заступник начальника служби у справах дітей 
виконавчого  комітету міської ради 

 
Н.Кедик    - начальника юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 

Н.Микула -начальник управління освіти та науки виконавчого 
комітету міської ради 

 
С.Лосюк    - заступник начальника управління генерального 

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

 
Л.Попович -начальник відділу економічного аналізу та 

стратегічного  планування управління економічного 
та інтеграційного розвитку 

 
В.Сусаніна -начальник фінансового управління виконавчого   

комітету міської ради 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Ю.Шелюг -заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради 
 
Представники ЗМІ, громадськості. 

 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста  Івано-Франківська за перше півріччя 
2015 року 

 
Доповідала:  Л.Попович 
Виступили: З.Фітель, Б.Білик, В.Сусаніна, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 459 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про погодження договору про пайову участь 
замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
міста 

 
Доповідала:  В.Сусаніна 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 460 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету 
 
Доповідала:  В.Сусаніна 
Виступила: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 461 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про підготовку закладів освіти міста до нового 2015– 

2016 навчального року та до роботи в осінньо-
зимовий період” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступили: З.Фітель, М.Верес, 
Вирішили: рішення № 462 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання згоди на списання 
автотранспортних засобів Івано-Франківської 
Української гімназії №1 Івано-Франківської міської 
ради Івано-Франківської області” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 463 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання згоди на списання 
автотранспортного засобу Івано-Франківського 
міжшкільного навчально-виробничого комбінату 
Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 
області” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 464 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про  викуп земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у власності фізичних осіб для 
суспільних потреб 

 
Доповідав:   Ю.Шелюг 
Виступили: З.Фітель, В,Войтик, Н.Кедик 
Вирішили: рішення № 465 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за    - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.07.15 р. № 359 
 
Доповідав:   Ю.Шелюг 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 466 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої  

батьківського піклування, та подальше влаштування 
 
Доповідала:  І.Дутчак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 467 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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10. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
 
Доповідала:  І.Дутчак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 468 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо 

належного дітям майна, в тому числі житла, право 
власності на яке або право користування яким вони 
мають 

 
Доповідала:  І.Дутчак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 469 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав:   О.Гуменний 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 470 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідав:   О.Гуменний 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 471 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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14. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про  оренду та безоплатне користування 
(позичку) об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська’’  

 
Доповідав:   І.Гриненько  
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 472 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення  доповнень до “Програми 
приватизації комунального майна територіальної 
громади міста Івано-Франківська на 2015–2017 роки“  

 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступили: З.Фітель, Б.Білик, В,Войтик 
Вирішили: рішення  не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 2 
    проти   - немає 
    утримались  - 10 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань приймання-передачі 

цілісного майнового комплексу Державного закладу 
”Відділкова лікарня станції Івано-Франківськ ДТГО ’ 
Львівська залізниця” 

 
Доповідав:   І.Гриненькоj 
Виступили: З.Фітель, С.Федорців 
Вирішили: рішення № 473 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська  
 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 474 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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18. СЛУХАЛИ: Про встановлення дитячого майданчика 
 
Доповідала:  С.Лосюк 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 475 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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27.08.15р. 
 

Розпочато засідання о  14  год.  07  хв. 

Закінчено засідання о  14  год.   40  хв. 
  

 

 
Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 
 
 
 
В.Анушкевичуc  - міський  голова 
 
З.Фітель   - перший заступник міського голови  
 
Р.Гайда    - заступник міського голови 
 
М.Верес   - заступник міського голови  
 
Л.Богославець - заступник директора з розвитку та інвестиції 

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

  вий центр” 
 
Д.Демків   - головний інженер ПП “Ярковиця” 
 
О.Загурський  - приватний підприємець 
 
Я.Зуб’як   - директор ПП “Чебрець” 
 
І.Криховецький  - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

  ківського університету права ім. Короля Данила 
  Галицького 

 
Р.Руско -директор ПП “Прикарпатська туристична     

компанія” 
 
С.Федорців   - голова постійної комісії обласної ради з питань  
      депутатської діяльності, етики, регламенту, само- 
      врядування, захисту прав людини, законності та  
     правопорядку 
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Присутні  на засіданні: 

 
 
Б.Білик    – директор КП “Дирекція замовника” 
 
В.Буджак -заступник начальника юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 
 
В.Бурачок -спеціаліст 1-ї категорії юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 
 
Н.Волочій   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
В.Гайдар  –директор Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ганчак  –начальник управління торгівлі виконавчого комітету 

міської ради 
 
С.Кукула -начальник КП “Муніципальна інспекція з 

благоустрою” 
 
С.Лосюк    - заступник начальника управління генерального 

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

 
К.Обладан  –начальник управління земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради 
 
М.Петрик  –начальник управління культури виконавчого 

комітету міської ради 
 
 
М.Смушак  –директор Департаменту комунального господарства, 

транспорту та зв’язку 
 
Представники ЗМІ, громадськості. 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про звіт керівника КП “Муніципальна інспекція з 

благоустрою” 
 
Доповідав:   С.Кукула 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель, В.Войтик  
Вирішили: рішення № 476 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах міста 
 
Доповідав:   М.Петрик 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 477 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про облаштування літнього торгового майданчика на 

території м. Івано-Франківська 
 

Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель,В.Гайдар 
Вирішили: рішення № 478 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про погодження місць розташування 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 
розваг на території міста в 2015 році 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 479 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про демонтаж літніх торгових майданчиків 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 480 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 
від 27.07.2012р. № 427 “Про побудинкові тарифи на 
послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій житлового фонду КП 
“Дирекція замовника” 

 
Доповідав:   Б.Білик 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 481 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання згоди на прийняття в 
комунальну власність територіальної громади міста 
житлового фонду” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 482 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за    - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переобладнання та 

перепланування житлових і нежитлових приміщень в 
будинках житлового та громадського призначення зі 
зміною і без зміни функціонального призначення, 
зовнішньої конфігурації” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 483 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ:  Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 484 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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10. СЛУХАЛИ:  Про оскарження постанов адміністративної комісії 
 
Доповідав:   В.Бурачок 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 485 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін в Положення про оренду 
земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-
Франківську, затвердженого рішенням 45 сесії міської 
ради від 19.06.2014 року № 1446-45” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 486 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про припинення дії укладених договорів сервітутного 

користування часткою земельної ділянки 
 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 487 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: З.Фітель, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 488 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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14. СЛУХАЛИ: Про погодження місця спорудження погруддя Данилу 
Галицькому в м. Івано-Франківську 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, Р.Руско 
Вирішили: рішення № 489 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  -1 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про затвердження тимчасової комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд в м.Івано-
Франківську 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 490 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розташування тимчасових 

споруд 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 491 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розташування тимчасових 

споруд 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, С.Лосюк 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 1 
    проти   - немає 
    утримались  - 10 
    не голосували  - 1 

 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 Заступник міського  

  голови      Михайло Верес   


