
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від  11.12 та 23.12.2014 року № 26               
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

11.12.14р. 
 

 

Розпочато засідання о  14  год.  02  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 
 
Л.Богославець  - приватний підприємець 
 
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 

 
Р.Руско - директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
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Присутні  на засіданні: 

 

 
В.Бурачок   - спеціаліст юридичного відділу виконавчого  
      комітету міської ради 
 
В.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та  

  архітектури виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ганчак    - начальник управління торгівлі виконавчого  
      комітету міської ради 
 
О.Іванів    - заступник начальника  управління економіки та  

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

 
М.Калайда    - директор із загальних питань, начальник адмін- 
      управління КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 

І.Кривонос   - заступник прокурора м. Івано-Франківська 
 
Н.Кромкач   - начальник управління економічного та інтеграцій- 
      ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
В.Ковальчук   - начальник управління капітального будівництва 
      виконавчого комітету міської ради 
 
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 
 
В.Матешко    - голова комітету фізкультури і спорту виконавчого  
        комітету міської ради 
 
С.Мельник   - в.о. директора ТзОВ “Станіславська теплоенерге- 

  тична компанія” 
 
Н.Микула    - начальник управління освіти і науки виконавчого  
      комітету міської ради 
 
Л.Попович   - начальник відділу економічного аналізу та страте- 
      гічного планування управління економічного та  
      інтеграційного розвитку виконавчого комітету  

  міської ради 
 
С.Руденко    - начальник відділу підтримки та розвитку підприєм- 
      ництва управління економічного та інтеграційного  

  розвитку виконавчого комітету міської ради 
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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 

 
І.Угриновський  - заступник директора ДМП “Івано-Франківськтепло-    

  комуненерго” 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
М.Яцинович  - депутат міської ради 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління виконав- 
       чого комітету міської ради. 

 
 
 
 
 

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 № 622 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 безоплатну передачу зимового 
камуфльованого одягу та матеріально-технічних 
засобів” 

 
Доповідав:   Б.Маланюк 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 623 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 звільнення від сплати земельного 
податку в 2015 році” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступили: З.Фітель, Б.Білик, М.Вітенко, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 624 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв і 

комунальних послуг для структурних підрозділів 
виконавчого комітету 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 625 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 внесення змін до рішення міської ради 
від 16.02.2010р. № 15-47” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 626 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про план діяльності виконавчого комітету з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 
 
Доповідав:   С.Руденко 
Виступили: З.Фітель, В.Гайдар, Н.Кедик, М.Вітенко, В.Войтик, 

Б.Білик 
Вирішили: рішення № 627 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Програми підтримки 
малого підприємництва в м. Івано-Франківську на 
2015 – 2016 роки” 

 
Доповідав:   С.Руденко 
Виступили: В.Войтик, Б.Білик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 628 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про списання будівлі майстерні Івано-
Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 
11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської 
області” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступили: С.Федорців, Р.Руско, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 629 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 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 630 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про прийняття на баланс нежитлових приміщень 
 
Доповідав:   В.Матешко 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко, М.Верес 
Вирішили: рішення № 631 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 



 - 6 - 

 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про виконання Положення “Про розміщення та 

порядок облаштування літніх торгових майданчиків в 
м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: В.Войтик, М.Вітенко, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 632 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 07.08.2013р. № 421 
 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 633 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 299 від 04.06.2013 

року про затвердження Поточних індивідуальних 
технологічних нормативів використання питної води 
в КП “Івано-Франківськводоекотехпром” у зв’язку з 
опискою 

 
Доповідав:   М.Калайда 
Виступили: М.Вітенко, Б.Білик, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 634 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 передачу вузла обліку теплової 
енергії” 

 
Доповідав:   І.Угриновський 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 635 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про визначення виконавців послуг з утримання 

будинків та прибудинкових територій 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, В.Войтик, Б.Білик, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 636 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про забезпечення безперебійного надання населенню 

послуг з централізованого опалення 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: М.Вітенко, З.Фітель, С.Мельник, І.Угриновський, 

Р.Гайда, В.Войтик, Р.Руско, Н.Кедик, С.Федорців 
Вирішили: рішення № 637 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 638 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на міських автобусних 

маршрутах 
 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко, Р.Гайда, В.Войтик 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 1 
    проти   - 3 
    утримались  - 9 
    не голосували  - немає 
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19. СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису витрат, пов’язаних з 

підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування 

 
Доповідав:   М.Смушак 
Виступили: З.Фітель, Б.Білик, Р.Гайда, М.Вітенко 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - 1 
    утримались  - 12 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії Івано-
Франківської міської ради від 09.10.2014 року 
№1527-48” 

 
Доповідала:  О.Іванів 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 639 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Кредитного договору від 
09.02.2009р., укладеного між ДМП “Івано-
Франківськтеплокомуненерго” та ЄБРР, Договору 
гарантії, відшкодування та підтримки проекту від 
06.08.2009р., укладеного між Івано-Франківською 
міською радою та ЄБРР, Договору Гранту від 
11.06.2009р., укладеного між ДМП “Івано-
Франківськтеплокомуненерго та ЄБРР” 

 
Доповідала:  О.Іванів 
Виступили: С.Федорців, Р.Гайда, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 640 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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22. СЛУХАЛИ: Про тимчасове утримання набережної ім. 

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

Д.Демків 
Вирішили: проект рішення доопрацювати на друге засідання. 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про розгляд 
клопотань Державної інспекції з контролю за 
використанням та охороною земель в Івано-
Франківській області” 

 
Доповідала:  Н.Кедик 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 641 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про оскарження постанов адміністративної комісії 
 
Доповідала:  В.Бурачок 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 642 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та встановлення 
(припинення) опіки 

 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 643 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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26. СЛУХАЛИ: Про взяття на облік та продовження функціонування 

дитячого будинку сімейного типу 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 644 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. 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 № 645 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступили: М.Верес, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 646 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 647 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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30. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в   м. Івано-Франківську 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 648 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12.08.2014 р. № 417 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: Д.Демків, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 649 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасових споруд 
 
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 650 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про встановлення анотаційних дощок державним  
 діячам 
 
Доповідав:   М.Вітенко 
Виступив: З.Фітель 
Вирішили: рішення № 651 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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23.12.14р. 
 

 

Розпочато засідання о  14  год.   05  хв. 

Закінчено засідання о   14   год.  30  хв. 
  
 
 
 
 
 

Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 

 

 
В.Анушкевичус - 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  - приватний підприємець 
 
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    - директор Івано-Франківського регіонального управ- 

  ління Державної спеціалізованої фінансової уста- 
  нови “Державний фонд сприяння молодіжному  

        житловому будівництву” 
 
Р.Руско - директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
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Присутні  на  засіданні: 

 
 
 
О.Гуменний   - заступник начальника відділу обліку і розподілу  

  житла виконавчого комітету міської ради 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  
      комітету міської ради 
 
І.Кривонос   - заступник прокурора м. Івано-Франківська 
 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин 
      виконавчого комітету міської ради 
 
І.Сенчук   - заступник директора Департаменту – начальник  

  відділу управління планування та реформування  
 Департаменту комунального господарства, транс- 
  порту та зв’язку виконавчого комітету міської ради 

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

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав:   О.Гуменний 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус, Н.Кедик, В.Войтик, 

А.Лис 
Вирішили: рішення № 652 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

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

 
Доповідав:   О.Гуменний 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 653 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про поновлення термінів оренди земельних 
ділянок” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель, О.Кулик 
Вирішили: рішення № 654 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. 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, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 655 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
  
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про продаж земельних ділянок 
комунальної власності” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: С.Федорців, В.Анушкевичус, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 656 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про припинення дії укладених договорів 

сервітутного користування часткою земельної 
ділянки 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 657 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про віднесення земельних ділянок до 
земель запасу” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 658 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін в земельно-облікові 
документи” 

 
Доповідав:   К.Обладан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 659 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
 
 
  

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

 комітету міської ради     Андрій Лис 


