
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 06.10.2016 року № 19 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
06.10.16р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.    00  хв. 

Закінчено засідання о  14    год.  40   хв. 

  
Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 

 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
О. Савчук   - секретар міської ради 
 
Б. Білик   - заступник міського голови   
 
О. Кайда   - заступник міського голови  
 
О. Левицький  - заступник міського голови    
 
І. Шевчук   - керуючий справами виконавчого комітету міської  

  ради     
 
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” 

 
Відсутні: 

М. Вітенко   
В. Войтик    
М. Сеньків    
Я. Яцишин    
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Присутні  на засіданні: 
 
 
 
В. Андріїв   - радник міського голови на громадських засадах 
 
О. Ганчак - начальник управління транспорту і зв’язку міської  

  ради 
 
І. Гриненько   - директор Департаменту комунальних ресурсів  

  міської ради 
 
Н. Голодюк   - начальник управління самоврядного контролю  

  Департаменту комунальних ресурсів міської ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  

  ради 
 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та інтегра- 

  ційного розвитку виконавчого комітету міської  
  ради 

 
В. Косик    - начальник УДКСУ у м. Івано-Франківську 
 
О. Кошик   - заступник начальника управління правової роботи 
      та контролю за дотриманням законодавства у сфері 
      містобудування Департаменту містобудування,  

  архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
Т. Кузь   - радник міського голови на громадських засадах 
 
В. Максилевич  - заступник начальника відділу реєстрації та  
      розподілу житла управління житлової політики  
      Департаменту житлової, комунальної політики та  

  благоустрою міської ради 
 
К. Обладан    - заступник директора Департаменту комунальних  

  ресурсів  Івано-Франківської міської ради- 
      начальник управління земельних відносин 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради  
 
В. Семанюк   - в.о. директора департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради 
 
І. Сенчук   - перший заступник директора Департаменту  

  житлової, комунальної політики та благоустрою  
  міської ради 

 
А. Середюк   - начальник відділу молодіжної політики Департа- 

  менту молодіжної політики та спорту міської ради 
 
З. Сливка   - начальник служби у справах  дітей виконавчого  

  комітету міської ради 
 
І. Смаль    - директор Департаменту освіти та науки міської  

  ради 
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М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  
        політики та благоустрою міської ради  
 
В. Сусаніна  - начальник фінансового управління виконавчого  

  комітету міської ради 
 
В. Чорнописький  - заступник начальника виробничо-технічного 

   відділу КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу міської ради 
 
Ю. Шелюг   - заступник начальника управління капітального 
      будівництва виконкому міської ради 
 
Т. Штогрин-Коржан  - начальник відділу координації закупівель та  
        цінового моніторингу управління економічного та  

  інтеграційного розвитку виконавчого комітету  
  міської ради 

 
 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
 
1. Включити: Про початок опалювального сезону в м. Івано-

Франківську 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 

 
 
 
Про безкоштовний проїзд учнів у міському 
пасажирському транспорті 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 

 
Про встановлення анотаційної дошки державному 
діячу 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 27.01.2011р. №22-V” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 
міської ради 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 

Про передачу на баланс 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1. 
 
 
 
 
2.  Голосування за порядок денний в цілому: 
     

за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 

 

 

 

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

Франківську 
 
Доповідав: М. Смушак – директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступили:   Р. Марцінків, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 644 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про безкоштовний проїзд учнів у міському 

пасажирському транспорті 
 
Доповідав: О. Ганчак – начальник управління транспорту і 

зв’язку міської ради 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 645 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про встановлення анотаційної дошки державному 

діячу 
 
Доповідала: О. Савчук – секретар міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 646 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Програми 
удосконалення казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів на 2016-2018 роки” 

 
Доповідав: В. Косик – начальник УДКСУ у м. Івано-

Франківську 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 647 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 зменшення розміру пайової           
участі замовників будівництва у створенні і  
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста” 

 
Доповідала: В. Сусаніна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 648 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову                

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

 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 649 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про підсумки відпочинку та оздоровлення дітей       

м. Івано-Франківська влітку 2016 року 
 
Доповідав: А. Середюк – начальник відділу молодіжної 

політики Департаменту молодіжної політики та 
спорту міської ради   

Виступили:   Р. Марцінків, О. Левицький, В. Андріїв, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 650 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Гриві І.О. на укладення 

договору купівлі-продажу та зміну реєстрації місця 
проживання 

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

політики виконкому міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 651 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про надання щомісячної матеріальної допомоги 
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 652 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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10. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету 
 
Доповідала: Н. Кромкач – начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 653 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 10.12.2015 року № 697 “Про план діяльності 
виконавчого комітету міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2016 рік” 

  
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 654 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 27.01.2011р. №22-V” 

 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступили:   Р. Марцінків, О. Ганчак, Б. Білик 
Вирішили:   рішення № 655 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення та облаштування 

всесезонного торгового майданчика на території м. 
Івано-Франківська 

 
Доповідала:  Т. Штогрин-Коржан – начальник відділу координації  

закупівель та цінового моніторингу виконавчого 
комітету міської ради 

Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 656 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.08.2016р. № 526 
 
Доповідав: Ю. Шелюг – заступник начальника управління 

капітального будівництва 
Виступив:   Р. Марцінків  
Вирішили:   рішення № 657 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.10.2015р. № 598 “Про 
погодження інвестиційної програми КП “Івано-
Франківськводоекотехпром” на 2016 рік” 

 
Доповідав: В. Чорнописький – заступник начальника 

виробничо-технічного відділу КП “Івано-
Франківськводоекотехпром” 

Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 658 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає  
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про надання (втрату) статусу дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування, та 
подальше влаштування дітей 

 
Доповідала: З. Сливка – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 659 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
  
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про вибуття прийомної дитини Ломничук Х.А. з 

прийомної сім’ї подружжя Кирилюк Р.Я. та 
Кирилюк Н.І. 

 
Доповідала: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 660 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає  
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18. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 661 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. 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: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 662 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади   м. Івано-Франківська 
 
Доповідав: І. Гриненько – директор Департаменту комунальних 

ресурсів міської ради 
Виступили:   Р. Марцінків, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 663 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження викупної ціни” 
 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступили:   Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 664 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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22. СЛУХАЛИ: Про оплату послуг з теплопостачання за нежитлові 

приміщення за адресами вул. Нова, 19А та вул. 
Б.Лепкого, 46 кімната 8 

 
Доповідав:  І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 665 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про комісію з 

визначення збитків та відшкодування територіальній 
громаді м. Івано-Франківська збитків, заподіяних 
внаслідок використання земельних ділянок 
комунальної власності з порушенням законодавства 

 
Доповідала:  Н. Голодюк – начальник управління самоврядного  

контролю Департаменту комунальних ресурсів 
міської ради 

Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 666 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання пільг зі сплати земельного 
податку в 2017 році” 

 
Доповідав:  К. Обладан – заступник директора Департаменту 

комунальних ресурсів міської ради 
Виступили:   О. Кайда, О. Левицький, О. Петечел, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 667 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав:  М. Смушак – директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 668 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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26. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідав:   М. Смушак 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 669 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на визначення управителів 

багатоквартирних будинків 
  
Доповідав:  М. Смушак 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 670 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:  М. Смушак 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 671 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про передачу майна” 
 
Доповідав:  М. Смушак 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 672 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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30. СЛУХАЛИ: Про прийняття на баланс 
 
Доповідав:  М. Смушак 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 673 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифу на транспортування 

теплової енергії 
 
Доповідав:  М. Смушак 
Виступили:   О. Савчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - 10 
    утримались  - 2  
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з прийняття у власність 

територіальної громади міста Івано-Франківська 
квартири № 188 на вул. О.Кисілевської, 32 

 
Доповідав:  М. Смушак 
Виступили:   О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 674 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради 
 
Доповідав:  О. Ганчак – начальник управління транспорту і 

зв’язку міської ради 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 675 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 



 - 13 - 

 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про оскарження постанов адміністративної комісії 
 
Доповідав:  І. Шевчук – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 676 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
35. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін в рішення сесії міської 
ради” 

 
Доповідав:  І. Шевчук 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 677 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
36. СЛУХАЛИ: Про затвердження архітектурних типів тимчасових 

споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:  О. Кошик – заступник начальника управління 

правової роботи та контролю за дотриманням 
законодавства у сфері містобудування Департаменту 
містобудування, архітектури та культурної 
спадщини міської ради 

Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 678 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
37. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав:  О. Кошик  
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 679 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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38. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження детального плану 
території кварталу в межах вулиць Андрія Мельника 
– Академіка Сахарова – Євгена Коновальця – 
Січових Стрільців в   м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав:  О. Кошик 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 680 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
39. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження ліквідаційного балансу 
Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської 
ради” 

 
Доповідав:  О. Кошик 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 681 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
40. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:  О. Кошик 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 682 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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41. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження статуту та штатного 
розпису комунального дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) № 31 “Мрія” Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської 
області” 

 
Доповідав:  І. Смаль – директор Департаменту освіти та науки 

міської ради 
Виступили:   О. Савчук, О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 683 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
42. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів на 
2016-2017 навчальний рік 

 
Доповідав:  І. Смаль 
Виступили:   Р. Марцінків, О. Савчук, Б. Білик, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 684 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
43. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав:  І. Смаль 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 685 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
 
 

 
Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради     Ігор Шевчук  


