
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 12.01.2017 року № 1 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
12.01.17р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  00 хв. 

Закінчено засідання о  15  год.  55   хв. 

  

 
Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 
 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
О. Савчук   - секретар міської ради   
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови   
  
Б. Білик   - 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   - громадський діяч 
 
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 
 
М. Сеньків   - приватний підприємець 
 
 

Відсутні: 
О. Кайда    
В. Войтик 
С. Романюк 
Я. Яцишин 
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Присутні  на засіданні: 

 
 
О. Бевський   - в.о. начальника КП «Муніципальна варта» 
 
І. Влізло    - начальник управління з питань надзвичайних 

  ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та  
  діяльності правоохоронних органів міської ради 

 
А. Волгін   - депутат міської ради 
 
Р. Галіпчак    - начальник управління капітального будівництва 
      міськвиконкому 
 
О. Ганчак   - начальник управління транспорту та зв’язку 
      міської ради 
 
Н. Голодюк   - начальник управління самоврядного контролю  

  Департаменту комунальних ресурсів міської ради 
 
О. Дідушецька  - головний спеціаліст відділу інформаційно- 
      організаційної роботи управління організаційно- 
      інформаційної роботи та контролю міської ради 
 
І. Дутчак   - заступник начальника служби у справах дітей 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Н. Карабин    - керівник Секретаріату Івано-Франківської міської 

  ради 
 
О. Качанко   - заступник директор КП “Муніципальна інвести- 

  ційна управляюча компанія”  
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики 
      міської ради 
 
І. Кінаш    - начальник відділу внутрішньої політики міської  

  ради     
 
О. Кошик - заступник директора-начальник управління право-    

  вої роботи та контролю за дотриманням законодав-  
  ства у сфері містобудування Департаменту місто- 
  будування, архітектури та культурної спадщини  
  міської ради 

 
А. Лис    - заступник керуючого справами-начальник управлін- 

  ня організаційно-інформаційної роботи та контролю 
  міської ради 

 
С. Лосюк    - заступник директора Департаменту містобудування, 

  архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
І. Маліновська   - начальник відділу інформаційної роботи управління 

   організаційно-інформаційної роботи та контролю   
   міської ради 

 
В. Мерінов   - депутат міської ради 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
Т. Рибак    - начальник управління з питань державного архітек-  
       турно-будівельного контролю міської ради 
 
М. Саєвич - генеральний директор КП “Івано-Франківськводо- 

  екотехпром”  
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І. Смаль    - директор департаменту освіти та науки міської ради
       
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою міської ради 
 
В. Сусаніна   - начальник фінансового управління виконавчого 

  комітету міської ради 
 
В. Сливанюк  - начальник архівного відділу міської ради 
 
Н. Тріщ   - начальник відділу кадрів міської ради 
 
О. Хімій   - начальник адміністративно-господарського  
      управління міської ради 
 
Н. Храбатин  - начальник відділу реєстрації та розподілу житла 

управління житлової політики Департаменту        
житлової, комунальної політики та благоустрою  

        міської ради 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу міської ради 
 
Т. Штогрин-Коржан  - начальник відділу координації закупівель та ціново- 

  го моніторингу управління економічного та інтегра- 
        ційного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
 
1. Включити: Про передачу на баланс 
 

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

Про внесення змін до договору 
 

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

Про оплату комунальних послуг 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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2. Виключити: Про затвердження архітектурних типів тимчасових 

споруд в м. Івано-Франківську 
 

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

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

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про звіт Управління капітального будівництва 

міськвиконкому 
 
Доповідав:   Р. Галіпчак – начальник управління капітального
    будівництва міськвиконкому 
Виступили: Р. Марцінків, В. Сусаніна, О. Савчук, Д. Демків,       

М. Вітенко 
Вирішили:   рішення № 1 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про звіт управління з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю виконавчого 
комітету міської ради 

  
Доповідав: Т. Рибак – начальник управління з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю 
міської ради 

Виступили: Р. Марцінків, А. Волгін, Я. Зуб’як 
Вирішили:   рішення № 2 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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3. СЛУХАЛИ: Про звіт управління організаційно-інформаційної 

роботи та контролю, архівного відділу, відділу кадрів 
Івано-Франківської міської ради 

 
Доповідав: А. Лис – заступник керуючого справами-начальник 

управління організаційно-інформаційної роботи та 
контролю міської ради 

Виступили: О. Левицький, Р. Марцінків, І. Шевчук, М. Вітенко 
Вирішили:   рішення № 3 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про звіт Секретаріату Івано-Франківської міської 

ради 
 
Доповідала: Н. Карабин – керівник Секретаріату Івано-

Франківської міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 4 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатних розписів виконавчих 

органів міської ради на 2017 рік 
 
Доповідав: І. Шевчук – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 5 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала: І. Дутчак – заступник начальника служби у справах 

дітей виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 6 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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7. СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини-сироти та припинення 

опіки 
 
Доповідала: І. Дутчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 7 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8.  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: І. Дутчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 8 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про Програму покращення діагностики, 
лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 
2017-2020 роки” 

 
Доповідав: В. Вовчук – заступник головного лікаря центральної 

міської клінічної лікарні 
Виступили: Р. Марцінків, О. Савчук, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 9 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про цільову програму фінансування 
мобілізаційних заходів та оборонної роботи Івано-
Франківської міської ради на 2017 рік” 

 
Доповідав: І. Влізло – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 
роботи та діяльності правоохоронних органів міської 
ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 10 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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11. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 22.09.2009р. “Про відкриття дошкільних 
груп на базі Івано-Франківської обласної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для 
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування 
батьків” 

 
Доповідав: І. Смаль – директор департаменту освіти та науки 

міської ради 
Виступили: О. Савчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 11 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання-передачі у 

власність територіальної громади міста Івано-
Франківська квартир МВС України 

 
Доповідав: М. Смушак – директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 12 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 13 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. 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 № 14 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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15. 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 управління 
економічного та інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету міської ради 

Виступили: М. Вітенко, Р. Марцінків, Б. Білик 
Вирішили:   рішення № 15 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії з організації 

сезонної торгівлі 
 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 16 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Актів про визначення збитків 

власнику землі 
 
Доповідала: Н. Голодюк – начальник управління самоврядного 

контролю Департаменту комунальних ресурсів 
міської ради 

Виступили: О. Петечел, М. Вітенко, Н. Кедик, Б. Білик,                 
Р. Марцінків 

Вирішили:   рішення № 17 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про встановлення малої архітектурної форми 
 
Доповідав: О. Кошик – заступник директора-начальник 

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

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 12 
 не голосували  - немає 
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19. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 12 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 18 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами та 

тимчасових споруд 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступили: О. Петечел, Н. Кедик, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 19 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановленої огорожі 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 20 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 2 до рішення 

виконавчого комітету від 17.03.2016р. № 211 
 
Доповідав:   О. Качанко – заступник директора КП “ Муніципаль- 

на інвестиційна управляюча компанія ” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 21 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 згоди на списання майна” 
 
Доповідав: О. Качанко 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 22 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну повернення місту 

інвестованих коштів в І-паркувальну зону 
 
Доповідав: О. Ганчак – начальник управління транспорту та 

зв’язку міської ради 
Виступили: О. Петечел, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 23 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - 1 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 24 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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27. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про звільнення та зменшення сплати 
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 № 25 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору 
 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 26 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису 

комунального підприємства “Муніципальна варта” 
 
Доповідав: О. Бевський – в.о.начальника КП “Муніципальна  

варта” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 27 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про затвердження “Поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води 
КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 

 
Доповідав: М. Саєвич – генеральний директор КП “Івано- 

Франківськводоекотехпром” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 28 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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31. СЛУХАЛИ: Про оплату комунальних послуг 
 
Доповідав: О. Хімій – начальник адміністративно-господарсь-

кого управління міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 29 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  


