
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від  27.01 та 05.02.2015 року № 2               
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

27.01.15р. 
 
 

Розпочато засідання о  14  год.  10  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.   40  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  - приватний підприємець 
 
Д.Демків   - головний інженер ПП “Ярковиця” 
 
В.Войтик   - секретар наглядової ради КП “Єдиний розрахунко- 

  вий центр” 
 
Я.Зуб’як   - директор ПП “Чебрець” 
 
Р.Руско - директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
 
С.Федорців    
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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 
 

О.Заклинська   - директор департаменту соціальної політики 
  виконавчого комітету міської ради 

 
О.Іванів    - заступник начальника  управління економіки  

  та реформування Департаменту комунального  
  господарства, транспорту та зв’язку виконавчого  
  комітету міської ради 

 
М.Іванчишин  - начальник відділу землеустрою, кадастру та ринку 
      земель управління земельних відносин виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
І.Кривонос   - заступник прокурора м. Івано-Франківська 
 
Т.Курилів    - начальник відділу обліку і розподілу житла 
      виконавчого комітету міської ради 
 
О.Кошик   - головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту  

  містобудування та архітектури виконавчого комі- 
  тету міської ради 

 
С.Кукула    - начальник КП “Муніципальна інспекція з благо- 
      устрою” 
 
С.Лосюк    - заступник начальника управління генерального 

    плану та містобудівного кадастру Департаменту  
  містобудування та архітектури виконавчого  

        комітету міської ради 
 
Б.Маланюк    - начальник відділу з питань діяльності правоохорон- 
      них органів, оборонної та мобілізаційної роботи 
       виконавчого комітету міської ради 
 
Н.Микула    - начальник управління освіти і науки виконавчого  

  комітету міської ради 
 
О.Салига   - директор ТзОВ «МЖК Експрес – 24» 
 
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 
 
І.Яблонський  - начальник відділу звернень громадян виконавчого  

  комітету міської ради 
 

Л.Яківець   - директор КП “Електроавтотранс” 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління виконав- 
      чого комітету міської ради 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 9 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 18.02.2014 №75 
 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 10 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 15.01.2015р. №4 

“Про схвалення прогнозних індикативних показників 
міського бюджету на 2016 – 2017 роки” 

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 11 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 19.04.2012 року № 232 
 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 12 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про роботу міської комісії з легалізації заробітної 

плати та зайнятості населення 
 
Доповідала:  О.Заклинська 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 13 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження нової редакції статуту 
комунального закладу “Івано-Франківська дитячо-
юнацька спортивна школа № 2 Івано-Франківської 
міської ради Івано-Франківської області” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 14 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про ведення бухгалтерського обліку навчальними 

закладами Івано-Франківської міської ради Івано-
Франківської області 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступили: М.Вітенко, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 15 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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8. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про призначення стипендій Івано-
Франківської міської ради на 2015 рік” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 16 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про організацію прийому громадян керівництвом 

виконавчого комітету міської ради в 2015 році 
 
Доповідав:   І.Яблонський 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 17 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про організацію виконання адміністративних 

стягнень у вигляді громадських робіт 
 
Доповідав:   Б.Маланюк 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 18 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: В.Белей, В.Войтик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 19 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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12. СЛУХАЛИ: Про тарифи на проїзд пасажирів в міському 

електротранспорті (тролейбусах) 
 
Доповідав:   Л.Яківець 
Виступили: Р.Руско, М.Вітенко, В.Войтик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 20 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про питання ліквідаційної процедури 
 
Доповідала:  Н.Кедик 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 21 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про скасування містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, Н.Кедик 
Вирішили: рішення № 22 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про оприлюднення проекту містобудівної докумен-

тації “Коригування (внесення змін до) генерального 
плану, суміщеного з історико-архітектурним опор-
ним планом м. Івано-Франківська (в межах Івано-
Франківської міської ради)” та розгляд пропозицій 
громадськості 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 23 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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16. СЛУХАЛИ: Про затвердження списків громадян, які перебувають 

на квартирному обліку при виконавчому комітеті 
Івано-Франківської міської ради 

 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: М.Вітенко, В.Войтик, А.Лис, С.Федорців,        

З.Фітель 
Вирішили: рішення № 24 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.05.2011 № 269 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 25 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
18. 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 № 26 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик, А.Лис 
Вирішили: рішення № 27 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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20. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку осіб, які мають право на 

доступне житло у місті Івано-Франківську 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 28 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель, І.Кривоніс 
Вирішили: рішення № 29 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідала:  Т.Курилів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 30 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
23. 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 № 31 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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24. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: Л.Богославець, С.Федорців, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 32 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Войтик, Р.Руско, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 33 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про участь у загальних зборах учасників 
ТзОВ “Івано-Франківський Автошлях” та порядок 
голосування” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: В.Войтик, Н.Кедик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 34 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про припинення комунальної організації 
“Житлово-експлуатаційна організація № 9” 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 35 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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28. СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифу на виробництво теплової 

енергії для централізованого опалення бюджетних 
установ 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко, Н.Кедик, Л.Богославець 
Вирішили: рішення № 36 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 37 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 38 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 39 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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32. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності пункту 1.2. рішення 

виконавчого комітету від 09.10.2014р. № 511 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 40 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 13.08.2013р. № 430 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 6 
    проти   - 2 
    утримались  - 3 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 41 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
35. СЛУХАЛИ: Про розгляд інформації щодо надання 

Департаментом містобудування та архітектури 
виконавчого комітету міської ради довідок про 
резервування поштових адрес 

 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 42 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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36. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Кредитного договору від 
19.12.2014р., укладеного між ДМП “Івано-
Франківськтеплокомуненерго” та НЕФКО, Договору 
про надання місцевої гарантії від 19.12.2014р., 
укладеного між Івано-Франківською міською радою 
та НЕФКО, Договору про Грант від 19.12.2014р., 
укладеного між ДМП “Івано-Франківськтеплокомун-
енерго” та НЕФКО” 

 
Доповідала:  О.Іванів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 43 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
 
37. СЛУХАЛИ: Про впорядкування видачі ордерів на проведення 

земляних робіт 
 
Доповідав:   С.Кукула 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко, В.Войтик, А.Лис 
Вирішили: рішення № 44 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
38. СЛУХАЛИ: Про оскарження постанов адміністративної комісії 
 
Доповідав:   А.Лис 
Виступив: З.Фітель  
Вирішили: рішення № 45 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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05.02.15р. 
 

 

Розпочато засідання о  13  год.   00  хв. 

Закінчено засідання о  13   год.   15  хв. 
  
 
 
 
 
 
 

Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 

 

 
В.Анушкевичус - міський голова 
 
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  - приватний підприємець 
 
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 

     
Р.Руско - директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
 
 
С.Федорців    
 

 
 



 - 14 - 

 
 

Присутні  на  засіданні: 
 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  
      комітету міської ради 
 
І.Кривонос   - заступник прокурора м. Івано-Франківська 
 
 
Б.Маланюк    - начальник відділу з питань діяльності правоохорон- 

  них органів, оборонної та мобілізаційної роботи 
  виконавчого комітету міської ради 

 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин 

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

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

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

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 46 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 поновлення термінів оренди земельних 
ділянок” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 47 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про припинення права постійного 
користування земельною ділянкою” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 48 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про припинення дії укладених договорів 

сервітутного користування часткою земельної 
ділянки 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 49 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про створення мобільних груп 
 
Доповідав:   Б.Маланюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 50 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
 
 

 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

 комітету міської ради     Андрій Лис 


