
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від 08.10, 12.10 та 13.10.2015 року №  19 
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
08.10.15р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  05  хв. 

Закінчено засідання о  16  год.   35  хв. 

  
 

Брали участь в засіданні  
члени виконавчого комітету: 

 
 
 
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 

 
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: 

  
 
М.Василечко  - директор ПрАТ “АТП – 0928” 
 
Ю.Волошанський  - директор ДП “Міськсвітло” 
 
В.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та архітек- 

  тури виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ганчак   - начальник управління торгівлі виконавчого комітету 
      міської ради 
 
Е.Гошовська  - в.о. головного лікаря центральної міської клінічної  

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

  ріальної громади міста 
 
О.Гуменний  - заступник начальника відділу обліку і розподілу  

  житла виконавчого комітету міської ради 
 
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” 
 
Т.Курилів    - начальник відділу обліку і розподілу житла 

  виконавчого комітету міської ради 
 
П.Ласійчук    - заступник начальника управління освіти і науки  

  виконавчого комітету міської ради 
 
В.Мацалак    - начальник Івано-Франківського МВ УДСЦС 
 
З.Никорак - завідувач сектора сталого розвитку відділу енерго- 

  збереження та комунальних підприємств управління 
  економічного та інтеграційного розвитку виконав-  
  чого комітету міської ради 

 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин виконав- 

  чого комітету міської ради 
 
Б.Питель    - начальник управління адміністративних послуг 

  виконавчого комітету міської ради 
 
І.Рохман    - т.в.о.начальника управління у справах сім’ї,  

  молодіжної та гендерної політики виконавчого  
  комітету міської ради 

 
В.Рущак   - директор ДМП “Івано-Франківськтеплокомун- 
      енерго” 
 
М.Саєвич    - генеральний директор КП “Івано-Франківськводо- 

  екотехпром” 
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В.Семанюк   - заступник директора департаменту соціальної  

  політики виконавчого комітету міської ради 
 
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 

 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Г.Яцків   - заступник начальника фінансового управління 
      виконавчого комітету міської ради 
 
М.Яцків   - заступник голови правління ПрАТ “АТП – 0928” 
 
 
Представники ЗМІ, громадськості. 

 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про стан дотримання трудового законодавства в 

закладах освіти 
 
Доповідав:   В.Семанюк 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 557 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про забезпечення температурного режиму в закладах 
 охорони здоров’я міста 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, В.Рущак, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 558 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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3. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 559 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 18.02.2014 № 75 
 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 560 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про звільнення від сплати пайової участі 
замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
міста” 

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 561 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про Комплексну програму запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного характеру та підвищення рівня 
готовності аварійно-рятувальної служби м. Івано-
Франківська до дій за призначенням на 2016 – 2020 
роки” 

 
Доповідав:   В.Мацалак 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 562 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про зміну назви державного підприємства 
електричних мереж зовнішнього освітлення 
“Міськсвітло” та затвердження нової редакції 
Статуту” 

 
Доповідав:   Ю.Волошанський 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 563 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за    - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 18.06.2014 р.  № 308 “Про передачу на баланс 
нежитлових будівель” 

 
Доповідав:   І.Гриненько 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 564 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. 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 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 565 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини сироти, дитини, позбав-

леної батьківського піклування, та подальше 
влаштування 

 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 566 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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11. СЛУХАЛИ: Про створення прийомної сім’ї і влаштування на 

виховання та спільне проживання дитини 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 567 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 568 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. 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 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 569 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про скасування окремих пунктів рішень виконавчого 

комітету міської ради 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: В.Войтик, Н.Кедик, М.Верес, Б.Білик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 570 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку застосування системи 

електронних закупівель розпорядниками бюджетних 
коштів, установ, організацій 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик, Б.Білик, М.Вітенко, З.Фітель, 

Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 571 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про припинення розгляду звернень Щербини А.В. 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: З.Фітель, Н.Кедик, Б.Білик 
Вирішили: рішення № 572 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про погодження місць розташування дрібно-

роздрібної торгівлі на території м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 573 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про демонтаж літніх торгових майданчиків 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: В.Войтик, Н.Кедик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 574 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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19. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 575 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 576 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про погодження умов договору купівлі-продажу 

житлових приміщень 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 577 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс комп’ютерної техніки 
 
Доповідав:   З.Никорак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 578 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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23. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:   З.Никорак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 579 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс КО “Івано-Франківський 

міський парк культури та відпочинку                         
ім. Т.Г.Шевченка” елементу благоустрою 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, Д.Демків 
Вирішили: рішення № 580 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про визнання рішення виконавчого комітету міської 

ради від 13.08.2015 р. № 448 таким, що втратило 
чинність 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 581 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 

 
 

 
 
26. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо покращення у сфері вивезення 

твердих побутових відходів  
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: М.Вітенко, В.Войтик, Н.Кедик, Л.Богославець, 

З.Фітель, Р.Гайда, Я.Зуб’як, М.Яцків, М.Василечко, 
Б.Білик, Д.Демків 

Вирішили: рішення № 582 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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27. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення виконавчого комітету від 

28.04.2015р. № 212 “Про коригування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів, що 
надаються ПрАТ “АТП-0928” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: М.Вітенко, Р.Гайда, В.Войтик, З.Фітель, 

Л.Богославець 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати поіменного голосування додаються: 
    за   - 4 
    проти   - 6 
    утримались  - 3 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

від 28.04.2015 р.  № 213 “Про коригування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів, що 
надаються ДП “Автоколона 2222” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: Н.Кедик, З.Фітель, Р.Гайда, С.Федорців, Д.Демків 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - 2 
    утримались  - 11 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 583 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
30. 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: Л.Богославець, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 584 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 



 - 11 - 

 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про припинення комунального 
підприємства “Технічний центр “Сервіс – Авто” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 585 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про передачу вводів тепла КП “Дирекція замовника” 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 586 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 

   не голосували  - 1 
 
 
 
 

 
 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про хід виконання рішення міської ради від 
03.12.2014р. №1602-50 “Про перевірку діяльності 
керівника КП “Міський парк культури та відпочинку                         
ім. Т.Шевченка” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: Р.Гайда, Д.Демків, Л.Богославець, З.Фітель, Н.Кедик, 

Б.Білик, А.Лис 
Вирішили: проект рішення розглянути на другому засіданні. 
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12.10.15р. 
 

 

Розпочато засідання о  13  год.  10  хв. 

Закінчено засідання о  13  год.   20  хв. 
  

 
 
 

Брали участь в засіданні члени  
виконавчого комітету: 

 
 
 
 
 
М.Вітенко   - секретар міської ради     
 
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” 
 
Я.Зуб’як   - директор ПП “Чебрець” 
 
І.Криховецький  - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

  ківського університету права ім. Короля Данила 
  Галицького 

 
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: 

  
 
 
 
Н.Кедик   - начальник юридичного відділу виконавчого  
      комітету міської ради 
 
С.Мельник   - директор ТзОВ “Станіславська теплоенергетична 
      компанія” 
 
В.Рущак   - директор ДМП “Івано-Франківськтеплокомун- 
      енерго” 
 
М.Смушак  - директор Департаменту комунального господарст- 

  ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету 
  міської ради 

 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради. 
 

 
 
 
 

 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про початок опалювального сезону в м. Івано-

Франківську 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: М.Верес 
Вирішили: рішення № 587 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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13.10.15р. 
 

 

Розпочато засідання о  13  год.  35  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.   50  хв. 
  

 
 

Брали участь в засіданні члени  
виконавчого комітету: 

 
 
 
 
 
М.Вітенко   - секретар міської ради     
 
З.Фітель   - перший заступник міського голови  
 
Р.Гайда    - заступник міського голови 
 
Б.Білик   - 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 

 
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.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та архітек- 

  тури виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ганчак   - начальник управління торгівлі виконавчого комітету 
      міської ради 
 
Е.Гошовська  - в.о. головного лікаря центральної міської клінічної  
       лікарні 
 
І.Гриненько   - т.в.о. голови Фонду комунальної власності терито- 

  ріальної громади міста 
 
О.Іванів    - заступник начальника  управління економіки та  

  реформування Департаменту комунального госпо- 
  дарства, транспорту та зв’язку виконавчого комітету  
  міської ради 

 
Н.Кедик   - начальник юридичного відділу виконавчого  
      комітету міської ради 
 
В.Ковальчук   - начальник управління капітального будівництва  

  виконавчого комітету міської ради 
 

Т.Курилів    - начальник відділу обліку і розподілу житла 
  виконавчого комітету міської ради 

 
Н.Микула    - начальник управління освіти і науки виконавчого  
      комітету міської ради 
 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин виконав- 

  чого комітету міської ради 
 
Л.Озарко   - в.о. начальника відділу Держгеокадастру у м. Івано- 
      Франківську 
 
М.Панчишин   - голова громадської ради по контролю за використа- 

  нням коштів на капітальний та поточний ремонт  
  доріг 

 
Б.Питель    - начальник управління адміністративних послуг 

  виконавчого комітету міської ради 
 
В.Ротару   - директор КО “Івано-Франківський міський парк  

  культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка” 
 
І.Рохман    - т.в.о.начальника управління у справах сім’ї, моло- 

  діжної та гендерної політики виконавчого комітету  
  міської ради 

 
М.Саєвич    - генеральний директор КП “Івано- Франківськводо- 

  екотехпром” 
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М.Смушак  - директор Департаменту комунального господарст- 

  ва, транспорту та зв’язку виконавчого комітету 
  міської ради 

 
А.Чайківський  - заступник начальник відділу програмного та  

  комп’ютерного забезпечення  виконавчого комітету  
  міської ради 

 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
В.Шахоріна   - директор КП “Івано-Франківський міський  

  рекламно-інформаційний центр” 
 
 
Представники ЗМІ, громадськості. 

 
 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про хід виконання рішення міської ради від 
03.12.2014р. №1602-50 “Про перевірку діяльності 
керівника КП “Міський парк культури та відпочинку                         
ім. Т.Шевченка” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, Р.Гайда, В.Ротару, М.Вітенко, В.Войтик, 

Б.Білик 
Вирішили: рішення № 588 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про програму підтримки впровадження 
енергозберігаючих заходів у місті Івано-Франківську 
на 2016 – 2020 рр.” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 589 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в міську комісію з безпеки 

дорожнього руху 
 

Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, Л.Богославець, С.Федорців, Р.Гайда 
Вирішили: рішення № 590 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про залучення кредиту НЕФКО для 
фінансування інвестиційного проекту “Підвищення 
енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста 
Івано-Франківська” 

 
Доповідала:  О.Іванів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 591 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про погодження Угоди про співпрацю з 
Регіональним Екологічним Центром для Центральної 
та Східної Європи” 

 
Доповідала:  О.Іванів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 592 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, В.Ротару 
Вирішили: рішення № 593 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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7. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Вітенко 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 594 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за    - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про встановлення анотаційних дощок державним 

діячам 
 
Доповідав:   М.Вітенко 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 595 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс закінчених капітальним 

ремонтом об’єктів 
 
Доповідав: В.Ковальчук  
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 596 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про стан проведення ремонту доріг та вулиць міста 

Івано-Франківська 
 
Доповідав:   М.Панчишин 
Виступили: З.Фітель, О.Кулик, С.Федорців 
Вирішили: рішення № 597 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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11. СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми КП “Івано-

Франківськводоекотехпром” 
 
Доповідав:   М.Саєвич 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 598 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження  технологічних нормативів 

використання питної води КП “Івано-
Франківськводоекотехпром” 

 
Доповідав:   М.Саєвич 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 599 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30.12.2013р. №675 “Про 
затвердження нової редакції Регламенту роботи 
управління адміністративних послуг (Центр надання 
адміністративних послуг м. Івано-Франківська)” 

 
Доповідав:   Б.Питель 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 600 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Положення  про 
електронні петиції” 

 
Доповідав:   А.Лис 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 601 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 

міської ради 
 
Доповідав:   А.Лис 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 602 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про оскарження постанов адміністративної комісії 
 
Доповідав:   А.Лис 
Виступили: З.Фітель, Я.Зуб’як 
Вирішили: рішення № 603 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про скасування рішень виконавчого комітету міської 

ради 
 
Доповідала:  В.Шахоріна 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 604 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 605 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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19. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав:   В.Гайдар  
Виступили: З.Фітель, Я.Зуб’як 
Вирішили: рішення № 606 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, Н.Кедик, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 607 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження детального плану 
території (уточнення положень діючого генерального 
плану м. Івано-Франківська) в межах вулиць 
Крайківського – Макогона – Промислова в м. Івано-
Франківську” 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 608 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про зміну назви та затвердження нової 
редакції статуту комунального науково-виробничого 
підприємства “Архітектурно-планувальне бюро-ІФ” 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 609 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
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 не голосували  - 1 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження змін до відкоригованого 
детального плану території комплексної забудови 
мікрорайону № 7 в межах вулиць Калуське шосе – 
Горбачевського – Ціолковського в м. Івано-
Франківську” 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 610 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території для будівництва групи 
багатоквартирних житлових будинків на вул. 
Ю.Целевича, 36 в м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 611 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про підсумки відпочинку та оздоровлення дітей         

м. Івано-Франківська влітку 2015 року 
 
Доповідала:  І.Рохман 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 612 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 3 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

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

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: З.Фітель, С.Федорців, Н.Кедик, В.Гайдар, Д.Демків 
Вирішили: рішення № 613 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
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    утримались  - немає 
 не голосували  - 3 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про поновлення термінів оренди земельних 
ділянок” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 614 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про продаж земельних ділянок комунальної 
власності” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 615 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про припинення дії укладених договорів сервітутного 

користування часткою земельної ділянки 
 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 616 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Актів про визначення збитків 

власнику землі 
 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 617 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
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    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про передачу у власність та надання в 
користування громадянам земельних ділянок та 
внесення змін до рішень” 

 
Доповідав:   Л.Озарко 
Виступили: З.Фітель, Б.Моцюк, В.Гайдар, О.Кулик,С.Федорців, 

Д.Демків, А.Совайло, Я.Зуб’як 
Вирішили: рішення № 618 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про припинення 
закладу “Відділкова лікарня станції Івано-Франківськ 
ДТГО “Львівська залізниця” шляхом перетворення в 
Комунальний заклад “Міська поліклініка № 5” 

 
Доповідала:  Е.Гошовська 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 619 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін у штатний розпис Івано-
Франківського міського Будинку вчителя” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 620 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
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34. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про Програму розвитку електронного 
урядування у виконавчому комітеті Івано-
Франківської міської ради на 2016 – 2017 роки” 

 
Доповідав:   А.Чайківський 
Виступили: З.Фітель, С.Федорців, А.Лис, Б.Білик 
Вирішили: рішення № 621 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2. 
 
 
 
 

 

 

Перший заступник  

міського голови      Зіновій Фітель 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради     Андрій Лис 

  


