
    
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 01.09.2016 року № 16 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
01.09.16р. 

 

Розпочато засідання о  15  год.    05  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.    28  хв. 

  
Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 

 
 
Р. Марцінків   - міський голова  
 
О. Савчук   - секретар міської ради  
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови 
 
Б. Білик   - заступник міського голови  
 
О. Кайда   - заступник міського голови  
 
О. Левицький  - заступник міського голови  
 
В. Войтик   - шеф редактор газети «Галка» 
 
Д. Демків   - головний інженер ПП “Гірбуд” 
 
В. Дротянко  - начальник відділу патронатної служби міської ради 
 
Я. Зуб’як   - директор ПП “Чебрець” 
 
І. Криховецький   - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

 ківського університету права ім. Короля Данила 
 Галицького 

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

 
С. Романюк - заступник директора Будівельного  підприємства 

“ЕСПО’ 
 
М. Сеньків   - приватний підприємець 
 

 
Я. Яцишин    - директор ТзОВ “Будінвест”  
 

 
Відсутні: 

 
 
І. Шевчук  



 
Присутні на засіданні: 

 
О.Баран - заступник директора Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
І.Гриненько - директор Департаменту комунальних ресурсів міської 

ради 
 

Н.Кедик - директор Департаменту правової  політики міської 
ради 

В.Ковальчук - начальник управління капітального будівництва 
 
А.Лис   - заступник керуючого справами-начальник  

                      управління організаційно-інформаційної роботи та 
контролю  

 
С.Лосюк    - заступник директора Департаменту містобудування,  

архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
У.Панишак   -головний спеціаліст загального відділу міської ради 
 
 
Л. Попович   - заступник начальника управління економічного та  

інтеграційного розвитку виконавчого комітету  
міської ради 

В.Рущак   - директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 
М.Саєвич - генеральний директор КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 
 
В.Семанюк   - в.о. директора департаменту соціальної політики 
    виконкому міської ради 
 
З.Сливка   - начальник служби у справах дітей міської ради 
 
М.Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  
      політики та благоустрою міської ради  
  
 
Н. Храбатин  - начальник відділу реєстрації та розподілу житла 

управління житлової політики Департаменту 
житлової, комунальної політики та благоустрою 
міської ради 

Т. Штогрин-Коржан  - начальник відділу координації закупівель та ціно- 
вого моніторингу управління економічного та 
інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
міської ради 

Г.Яцків - заступник начальника фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради 

 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
1. Включити: Про проведення інвестиційного конкурсу на участь у 

будівництві житлового будинку в мікрорайоні № 4 на 
вул. Хіміків-Тролейбусна для забезпечення житлом 
учасників АТО  

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за            - 15 
проти   - немає 

    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
   
 
    Про надання щомісячних матеріальних допомог 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за            - 15 
проти   - немає 

    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 

Про виділення коштів з резервного фонду міського 
бюджету 
 
Результати голосування по даному питанню : 

    за           - 15 
проти   - немає 

    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 

Про затвердження Поточних індивідуальних 
технологічних нормативів використання питної води 
районом «Лімниця» КП «Івано-
Франківськводоекотехпром»  
Результати голосування по даному питанню : 

    за            - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 

 

Про затвердження Поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
Результати голосування по даному питанню : 
 

    за            - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 

 
 
2. Голосування за порядок денний в цілому: 
     

за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Доповідала: Г.Яцків – заступник начальника фінансового управління 
Виступили:   Р. Марцінків, О.Кайда 
Вирішили:   рішення № 582 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про проведення інвестиційного конкурсу на участь у 

будівництві житлового будинку в мікрорайоні № 4 на 
вул. Хіміків-Тролейбусна для забезпечення житлом 
учасників АТО  

 
Доповідав: В.Ковальчук - начальник управління капітального 

будівництва 
 
Виступили:   Р. Марцінків, О.Кайда 
Вирішили:   рішення №583 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
3. СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячних матеріальних допомог 

 
Доповідав:  В.Семанюк - в.о. директора департаменту соціальної 

політики виконкому міської ради 
Виступили: Р. Марцінків,О.Левицький 
Вирішили:   рішення № 584 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо 

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

 
Доповідала:  З.Сливка – начальник служби у справах дітей міської 

ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 585 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 



    
5. СЛУХАЛИ: Про створення тендерного комітету 
 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан  - начальник відділу координації 

закупівель та цінового моніторингу управління 
економічного та інтеграційного розвитку виконавчого 
комітету міської ради 

 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 586 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про облаштування літніх торгових майданчиків на 

території м.Івано-Франківська 
 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан 
Виступили:   Р. Марцінків, О.Кайда, Я.Яцишин 
Вирішили:   рішення № 587 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених об»єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та літніх торгових 
майданчиків 

       
Доповідала:  Т. Штогрин-Коржан 
Виступили:   Р. Марцінків, М.Сеньків, О.Кайда, Б.Білик, Я.Яцишин,  
Вирішили:   рішення № 588 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
  
8. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду 
               
Доповідала: Л. Попович - заступник начальника управління 

економічного та інтеграційного розвитку виконавчого 
комітету міської ради 

 
Виступили: Р. Марцінків, О.Кайда, Б.Білик, О.Левицький 
Вирішили:   рішення № 589 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про списання основних засобів з балансу 
закладів охорони здоров»я міста Івано-Франківська» 

Доповідав: Р. Марцінків 
Виступили:   Р. Марцінків, О.Левицький 



Вирішили:   рішення не прийняте 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 15 
    не голосували  - немає 
 
 
10. 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 - директор Департаменту комунальних 

ресурсів міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, О.Петечел, О.Кайда, Я.Яцишин 
Вирішили:   рішення № 590 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
11. СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс 
 
Доповідав: М.Смушак - директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради  
 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 591 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води в житлових 
будинках, які обслуговуються ТзОВ «Іфкомсервіс» 

Доповідав: Р.Марцінків 
Виступив:   Р.Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийняте 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 15 
    не голосували  - немає 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М.Смушак 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 592 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   -15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 



14. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 
міськвиконкомі громадян, які бажають отримати 
земельну ділянку під індивідуальне житлове 
будівництво  

Доповідав: М.Смушак  
Виступили:   Р. Марцінків, О.Кайда,О.Левицький 
Вирішили:   рішення № 593 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про передачу теплових вузлів під обладнання ІТП 
 
Доповідав: В. Рущак - директор ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 594 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про демонтаж об»єктів зовнішньої реклами та 

тимчасових споруд 
Доповідала: С.Лосюк - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури та культурної спадщини 
міської ради 

 
Виступили: Р. Марцінків, О.Левицький, О.Кайда, М.Вітенко, 

О.Петечел, Я.Яцишин 
Вирішили:   рішення № 595 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території (уточнення положень 
діючого генерального плану міста Івано-Франківська) 
для будівництва та обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків на вул. Джохара Дудаєва, 28 в м. 
Івано-Франківську» 

 
Доповідав: О. Баран – в.о. директора Департаменту 

містобудування. архітектури та культурної спадщини 
Виступив: Р. Марцінків, Я.Яцишин, О.Петечел, Д.Демків, 

О.Левицький 
Вирішили:   рішення № 596 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 



18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води 

районом «Лімниця» КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 

 
Доповідав: М.Саєвич - генеральний директор КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 
Виступили: Р. Марцінків, Я.Яцишин 
Вирішили:   рішення № 597 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

 
19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
 
 
Доповідав: М.Саєвич  
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 598 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 

 
 
 
Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

Заступник міського голови      О.Левицький 


