
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 30.01.2017 року № 2 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
30.01.17р. 

 

Розпочато засідання о  12  год.  00 хв. 

Закінчено засідання о  12  год.   30  хв. 

  
Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 

 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
О. Савчук   - секретар міської ради   
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови   
 
О. Кайда   - 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 
 
Я. Яцишин    - директор ТзОВ “Будінвест”  
 
 

Відсутні: 
 
В. Войтик 
С. Романюк 
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Присутні  на засіданні: 
 
 
М. Бойчук   - завідувач сектора стягнення заборгованості  

  обласного управління АТ «Ощадбанк» 
 
Р. Василюк   - директор КП “Центр розвитку міста та рекреації” 
 
І. Влізло    - начальник управління з питань надзвичайних 

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

 
А. Гіглюк   - заступник начальника управління транспорту та  

  зв’язку міської ради 
 
І. Гриненько  - директор Департаменту комунальних ресурсів 

  міської ради 
 
Р. Зелик    - перший заступник директора департаменту  
      соціальної політики виконкому міської ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики 
      міської ради 
 
А. Лис    - заступник керуючого справами-начальник  

  управління організаційно-інформаційної роботи та  
  контролю міської ради 

 
Д. Нижник    - директор Департаменту містобудування, архітек- 

  тури та культурної спадщини міської ради 
 
В. Попович   - спеціаліст відділу правового забезпечення 
        Департаменту правової політики міської ради 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики  

  виконкому міської ради 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою міської ради 
 
З. Сливка   - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
М. Тарас   - депутат 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 
 
Г. Яцків   - заступник начальника фінансового управління 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
1. Включити: Про передачу проектно-кошторисної документації 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про визначення управителя багатоквартирних 
будинків 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 
від 15.12.2016 р. № 851 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 
міської ради від 10.09.2015р. № 500 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про проведення конкурсу з спеціальних перевезень 
пасажирів до садово-городніх масивів в місті Івано-
Франківську 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про скасування містобудівних умов і обмежень 
забудови  земельної ділянки 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. Затвердити порядок денний в цілому: 
     

за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Доповідала: Г. Яцків - заступник начальника фінансового 

управління міської ради 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 30 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про стан військового обліку за 2016 рік та завдання 

на 2017 рік 
  
Доповідав: І. Влізло - начальник управління з питань 

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

Виступили: В. Шевчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 31 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про план перевірок стану військового 
обліку в сільських радах, на підприємствах, 
установах, організаціях, навчальних закладах на 2017 
рік” 

 
Доповідав: І. Влізло 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 32 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

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

ресурсів міської ради 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків, М. Бойчук 
Вирішили:   рішення № 33 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 оренду та безоплатне користування 
(позичку) об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 34 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін та доповнень до 
“Програми приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Івано-Франківська на 
2015-2017 роки” 

 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 35 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з прийняття у власність 

територіальної громади міста Івано-Франківська 
квартири № 12 на вул. Вовчинецькій, 142 

 
Доповідав: М. Смушак - директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 36 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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8.  СЛУХАЛИ: Про постановку на облік громадян, які бажають 

отримати земельну ділянку для будівництва, 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель та споруд 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 37 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 38 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про коригування тарифу на виробництво теплової 

енергії для централізованого опалення бюджетних 
установ, що надаються ТОВ «АЛЬТЕКО» 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 13 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-кошторисної документації 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 39 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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12. СЛУХАЛИ: Про визначення управителя багатоквартирних 

будинків 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступили: Р. Марцінків, Я. Яцишин 
Вирішили:   рішення № 40 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

від 15.12.2016 р. № 851 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 41 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав: А. Гіглюк - заступник начальника управління 

транспорту та зв’язку міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 42 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10.09.2015р. № 500 
 
Доповідав: А. Гіглюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 43 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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16. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу з спеціальних перевезень 

пасажирів до садово-городніх масивів в місті Івано-
Франківську 

 
Доповідав: А. Гіглюк 
Виступили: Я. Зуб’як, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 44 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Рудь В.І. на зміну реєстрації 

місця проживання 
 
Доповідав: В. Семанюк - директор департаменту соціальної 

політики виконкому міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 45 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення Івано-
Франківської міської ради від 16.01.2015р. №1623-51 
“Про Програму соціальної підтримки окремих 
категорій громадян м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступили: Р. Марцінків, Н. Кедик 
Вирішили:   рішення № 46 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про надання щомісячних матеріальних допомог 
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 47 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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20. 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 - начальник служби у справах дітей 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 48 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про оскарження постанов адміністративної комісії 
 
Доповідав: І.Шевчук - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 49 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про скасування містобудівних умов і обмежень 

забудови  земельної ділянки 
 
Доповідав: Д.Нижник – директор Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 50 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - 1. 
 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради    Ігор Шевчук  


