
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від 17.09.2015 року №  18   
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
17.09.15р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  05  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.   55  хв. 
  

Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 
 
 
В.Анушкевичуc  - міський  голова 
 
М.Вітенко   - секретар міської ради     
 
З.Фітель   - перший заступник міського голови  
 
Р.Гайда    - заступник міського голови 
 
Б.Білик   - заступник міського голови  
 
М.Верес   - заступник міського голови  
 
А.Лис   - керуючий справами виконавчого комітету міської  

  ради 
 
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 
 

О.Кулик    - заступник голови Державного фонду сприяння  
  молодіжному житловому будівництву 

 
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: 

  
 
 
В.Білик   - директор КП “Дирекція замовника” 
 
В.Бойчук   - головний інженер КП “Електроавтотранс” 
 
В.Буджак    - заступник начальника юридичного відділу  

  виконавчого комітету міської ради 
 

В.Бурко   - заступник начальника КП “ДРЕУ” 
 
І.Влізло   - начальник управління з питань надзвичайних  

  ситуацій виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ганчак   - начальник управління торгівлі виконавчого комітету 
      міської ради 
 
В.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та архітек- 

  тури виконавчого комітету міської ради 
 
Е.Гошовська  - заступник головного лікаря центральної міської 
      клінічної лікарні 
 
О.Гуменний  - заступник начальника відділу обліку і розподілу  

  житла виконавчого комітету міської ради 
 
І.Гриненько   - т.в.о. голови Фонду комунальної власності терито- 

  ріальної громади міста 
 
М.Іванчишин  - начальник відділу землеустрою, кадастру та ринку 
      земель управління земельних відносин виконавчого  
     комітету міської ради 
 
І.Кедик   - начальник виробничо-технічного відділу ДМП  

  “Івано-Франківськтеплокомуненерго” 
 
Н.Кузюк    - заступник директора департаменту соціальної 
      політики виконавчого комітету міської ради 
 
М.Кобилянський  - т.в.о.головного інженера ДМП “Івано-Франківськ- 

  теплокомуненерго” 
 
О.Кошик   - головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту  

  містобудування та архітектури виконавчого комі- 
  тету міської ради 

 
М.Матіїв - заступник начальника управління інфраструктури 

  Департаменту  комунального господарства, транс-   
  порту і зв’язку виконавчого комітету міської ради 

 
С.Мельник   - директор ТзОВ «Станіславська теплоенергетична  

  компанія» 
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Н.Микула    - начальник управління освіти і науки виконавчого  
      комітету міської ради 
 
З.Никорак - завідувач сектора сталого розвитку  відділу  

  енергозбереження та комунальних підприємств  
  управління економічного та інтеграційного розвитку  
  виконавчого комітету міської ради 

 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин виконав- 

  чого комітету міської ради 
 
В.Паращій   - заступник директора КП “Міська ритуальна  

  служба” 
 
З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого  
      комітету міської ради 
 
М.Смушак  - директор Департаменту комунального господарст- 

  ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету 
  міської ради 

 
Ю.Фреїшин   - прокурор міста Івано-Франківська 
 
С.Харченко   - заступник  директора департаменту соціальної  

  політики виконавчого комітету міської ради 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Н.Ярощук   - головний бухгалтер КП “Єдиний розрахунковий 

  центр” 
 
Представники ЗМІ, громадськості. 

 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про хід виконання основних заходів із забезпечення 

підготовки житлово-комунального господарства міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Кобилянський, С.Мельник, 

З.Фітель, В.Войтик, М.Саєвич, В.Бурко, Р.Гайда, 
М.Вітенко, Ю.Волошанський 

Вирішили: рішення № 517 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про стан оздоровлення дітей міста під час літніх 

канікул 
 
Доповідала:  Е.Гошовська 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Верес 
Вирішили: рішення № 518 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про роботу та фінансові результати КП “Єдиний 

розрахунковий центр” за перше півріччя 2015 року 
 

Доповідала:  Н.Ярощук 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 519 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про міську комісію з контролю та координування 

питань забезпечення учасників АТО та членів їх сімей 
житлом та земельними ділянками 

 
Доповідала:  С.Харченко 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 520 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії Івано-
Франківської міської ради № 1620-51 від 
16.01.2015р.” 

 
Доповідала:  С.Харченко 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 521 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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6. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та подальше влаштування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 522 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 523 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за    - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів на 
2015 – 2016 навчальний рік 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 524 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про організацію харчування вихованців 
дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Івано-Франківська, батьки яких є 
учасниками бойових дій” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 525 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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10. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 526 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про оренду об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 527 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань приймання-передачі 

незавершеного будівництва дитячого садка в               
с. Угорники Івано-Франківської міської ради  

 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 528 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про затвердження акта приймання-передачі цілісного 

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

 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус, М.Верес 
Вирішили: рішення № 529 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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14. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав:   О.Гуменний 
Виступив: В.Анушкевичус   
Вирішили: рішення № 530 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідав:   Т.Курилів 
Виступили: В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 531 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.03.2014 року № 152 “Про 
затвердження нової редакції Положення “Про 
розміщення та порядок облаштування літніх торгових 
майданчиків в м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 532 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про демонтаж літніх торгових майданчиків 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 533 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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18. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:   З.Никорак 
Виступили: Б.Білик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 534 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
19. 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 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель, Р.Гайда, В.Анушкевичус, 

М.Вітенко, Р.Гайда, Р.Руско, Д.Демків 
Вирішили: рішення № 535 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про Правила благоустрою міста Івано-
Франківська” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 536 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про розроблення 
проектно-кошторисної документації” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 537 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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22. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 538 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, що надаються ПП “ЖЕО 
Житло-Сервіс” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 539 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, що надаються ТОВ 
“ЖЕО Сервіс-житло” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: М.Вітенко, З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 540 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, що надаються ПВКФ 
“Ролекта” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 541 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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26. СЛУХАЛИ: Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, що надаються ВПУ      
№ 21 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 542 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про перепоховання 
 
Доповідав:   В.Паращій 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 543 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про присвоєння Івано-Франківській дитячій 
музичній школі № 1 імені Миколи Лисенка” 

 
Доповідав:   М.Верес 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 544 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про введення штатної одиниці 
 
Доповідав:   М.Верес 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 545 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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30. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про погодження умов 
мирової угоди між Івано-Франківською міською 
радою та Соловчук Ганною Теодорівною у справі 
№344/3575/15-ц” 

 
Доповідав:   В.Буджак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 546 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про затвердження 
Положення про консультативне опитування 
мешканців міста Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   В.Буджак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 547 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

від 27.06.2012р. № 427 “Про побудинкові тарифи на 
послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій житлового фонду КП 
“Дирекція замовника” 

 
Доповідав:   В.Білик 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 548 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 

   не голосували  - 1 
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33. СЛУХАЛИ: Про міську комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій 
 
Доповідав:   І.Влізло 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 549 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: М.Вітенко, С.Федорців, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 550 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
35. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: Д.Демків, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 551 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
36. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених гаражів 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 552 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
37. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання пільг зі сплати земельного 
податку в 2016 році” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: З.Фітель, Б.Білик, В.Анушкевичус, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 553 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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38. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд клопотань фізичних і 
юридичних осіб із земельних питань” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: В.Анушкевичус, М.Вітенко, Л.Богославець, З.Фітель, 

О.Кулик, Я.Зуб’як 
Вирішили: рішення № 554 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
39. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про поновлення термінів оренди земельних 
ділянок” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 555 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
40. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про проведення земельних торгів” 
 
Доповідав:   К .Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 556 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1. 

 

 

 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради     Андрій Лис 

  


