
   
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 23.02.2017 року № 4 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
23.02.17р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  00 хв. 

Закінчено засідання о  16  год.   10  хв. 

  
Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 

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

  ради   
 

В. Войтик   - шеф редактор газети “Галка” 
 
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 
 

С. Романюк   - заступник директора Будівельного підприємства
      “ЕСПО” 
 
М. Сеньків   - приватний підприємець 
 
Я. Яцишин    - директор ТзОВ “Будінвест” 
 

 
Відсутні: 

О. Савчук    
М. Вітенко    
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Присутні  на засіданні: 
 
 
 
В. Андріїв   - радник міського голови 
 
С. Бойчук   - головний спеціаліст Департаменту освіти та науки 
      міської ради 
 
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 
 
Е. Гошовська  - заступник головного лікаря центральної міської 
      клінічної лікарні 
 
І. Гриненько  - директор Департаменту комунальних ресурсів 

  міської ради 
 
Н. Карабин   - керівник Секретаріату Івано-Франківської міської  

  ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської 
      ради 
 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та  

  інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
  міської ради 

 
А. Лис   - заступник керуючого справами-начальник  

  управління організаційно-інформаційної роботи та  
  контролю 

 
І. Мазур   - начальник відділу програмного та комп’ютерного 
      забезпечення міської ради 
 
В. Матешко   - директор Департаменту молодіжної політики та  

  спорту міської ради 
 
Д. Нижник    - директор Департаменту містобудування,  
      архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
В. Проданюк  - головний інженер КП “Дирекція замовника” 
 
В. Рущак    - директор ДМП “Івано-Франківськтеплокомун- 

  енерго” 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
М.Саєвич    - генеральний директор КП “Івано-Франківськ- 

  водоекотехпром” 
 
Г. Сич    - головний спеціаліст Департаменту освіти та  

  науки міської ради 
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В.Семанюк    - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради 
 
З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою 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 
 
Н. Шологон   - начальник відділу звернень громадян міської ради 
 
Г. Яцків   - заступник начальника фінансового управління  

  виконавчого комітету міської ради. 
 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
 
1. Виключити: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін в додаток 15 до рішення 
сесії міської ради від 22.12.2015р.  №42-2” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
2. Включити: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про встановлення вартості харчування 
учнів, які навчаються у 1-11 класах загальноосвітніх 
навчальних закладах денної форми навчання            
м. Івано-Франківська за кошти міського бюджету” 

 
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 



 - 4 - 

 
Про скасування містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

Про пільговий проїзд у міському пасажирському 
транспорті 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

Про виведення відеопотоку з міських камер 
спостереження на офіційному сайті міста 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

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

 
 
 
 

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

рішення “Про Програму протидії вживання 
алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми 
та формування навичок здорового способу життя на 
2017-2020 роки” 

 
Доповідав:   В. Матешко - директор Департаменту молодіжної
    політики та спорту міської ради 
Виступили: О. Кайда, О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 90 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про встановлення анотаційних дощок державним 

діячам 
     
Доповідала: Н. Карабин - керівник Секретаріату Івано-

Франківської міської ради 
Виступили: О. Петечел. Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 91 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо наповнення бюджету міста, 

дотримання режиму економії бюджетних коштів та 
посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2017 
рік 

 
Доповідала: Г. Яцків - заступник начальника фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, Б. Білик 
Вирішили:   рішення № 92 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 20.01.2017р. №2-10” 

 
Доповідала: Г. Яцків 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда  
Вирішили:   рішення № 93 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 звільнення від сплати пайової        
участі замовників будівництва у створенні і    
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста” 

 
Доповідала: Г. Яцків 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 94 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання Департаменту освіти та науки 
Івано-Франківської міської ради і підпорядкованим 
Департаменту закладам освіти повноважень щодо 
передачі в безоплатне користування (позичку) 
шкільних їдалень та буфетів” 

 
Доповідала: С. Бойчук - головний спеціаліст Департаменту освіти 

та науки міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 95 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про встановлення вартості харчування 
учнів, які навчаються у 1-11 класах загальноосвітніх 
навчальних закладах денної форми навчання            
м. Івано-Франківська за кошти міського бюджету” 

 
Доповідала: С. Бойчук 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 96 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8.  СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про продовження дії рішення міської ради 
від 22.12.2015р. №27-2 “Про розмір плати для 
батьків за харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах міста (зі змінами і 
доповненнями від 28.01.2016р. №23-3)” 

 
Доповідала: Г. Сич - головний спеціаліст Департаменту освіти та 

науки міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда, О. Левицький, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 97 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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9. СЛУХАЛИ: Про стан роботи з документами в 2016 році 
 
Доповідала: О. Ревуцька - начальник загального відділу міської 

ради 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 98 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про роботу із зверненнями громадян у 2016 році 
 
Доповідала: Н. Шологон - начальник відділу звернень громадян 

міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда, А. Гіглюк 
Вирішили:   рішення № 99 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Цілей впровадження Політики 

якості у виконавчому комітеті Івано-Франківської 
міської ради на 2017 рік 

 
Доповідав: А. Лис – заступник керуючого справами-начальник 

управління організаційно-інформаційної роботи та 
контролю міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 100 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про реєстрацію органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет на вул. Гетьмана Мазепи, 15” 
 
Доповідав: А. Лис 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 101 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатних розписів 
 
Доповідав: А. Лис 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 102 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. 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 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 103 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 104 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та подальше 
влаштування 

 
Доповідала: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 105 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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17. СЛУХАЛИ: Про організацію виконання адміністративних 

стягнень і відбування покарань у виді громадських 
робіт 

 
Доповідав: І. Влізло - начальник управління з питань 

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

Виступили: Р. Марцінків, Р. Василюк, О. Кайда, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 106 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради щодо 
запобігання корупції на 2017 рік 

 
Доповідав: І. Влізло 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда, В. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 107 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.12.2016р. №808 “Про 
затвердження плану діяльності виконавчого комітету 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 
рік” 

 
Доповідала: Н. Кромкач - начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 108 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 



 - 10 - 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін в додаток 4 до 
Положення про оренду земельних ділянок 
комунальної власності у м. Івано-Франківську, 
затвердженого рішенням 45 сесії міської ради від 
19.06.2014 року №1446-45 (зі змінами)” 

 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків, І. Шевчук, О. Левицький,     

О. Петечел, Б. Білик 
Вирішили:   рішення № 109 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Інструкції 
 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступили: О. Кайда, Б. Білик, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 110 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на послуги із утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій 
 
Доповідав: В. Проданюк - головний інженер КП “Дирекція 

замовника” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 111 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження звітів комунальних 
підприємств про використання коштів, внесених до 
статутних капіталів цих підприємств у 2015 та 2016 
роках” 

 
Доповідав: М. Смушак - директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда, В. Войтик 
Вирішили:   рішення № 112 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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24. СЛУХАЛИ: Про затвердження нормативів питного 

водопостачання для населення 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступили: Р. Марцінків, М. Саєвич 
Вирішили:   рішення № 113 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження нової редакції статуту 
комунального підприємства “Муніципальна дорожня 
компанія” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 114 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про припинення комунального 
підприємства “Дорожнє ремонтно-експлуатаційне 
управління” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 115 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 26.04.2016р. №126-5 “Про припинення 
комунального підприємства “Технічний центр 
“Сервіс-Авто” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 116 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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28. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 117 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
   
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про внесення змін      
в рішення сесії міської ради від 14.05.2013 р.              
№1054-35 “Про деякі питання застосування 
законодавства про банкрутство підприємств 
комунальної власності територіальної громади 
міста” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 118 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 119 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про тарифи на послуги з технічного обслуговування 

недиспетчеризованих ліфтів 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 14 
 не голосували  - немає 
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32. СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, що 
надаються ТОВ “ЖЕО “Сервіс-Житло” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступили: Р. Марцінків, Я. Яцишин 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 1 
    проти   - немає 
    утримались  - 13 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, що 
надаються ПП “ЖЕО “Житло-Сервіс” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступили: Р. Марцінків, Я. Яцишин 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 1 
    проти   - немає 
    утримались  - 13 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

від 09.02.2017 р. № 68 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 120 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
35. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 121 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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36. 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 № 122 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
37. СЛУХАЛИ: Про реєстрацію жилих приміщень та внесення змін в 

рішення виконавчого комітету від 05.11.2015 року   
№ 633 “Про житлові питання” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 123 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
38. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на визначення виконавців 

послуг з вивезення твердих побутових відходів 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 124 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
39. СЛУХАЛИ: Про визначення управителя багатоквартирних 

будинків 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 125 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
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40. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки до заробітної плати на 

2017 рік головним лікарям установ охорони здоров’я 
міста 

 
Доповідала: Е. Гошовська - заступник головного лікаря 

центральної міської клінічної лікарні 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 126 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
41. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про надання дозволу 
на списання з балансу ДМП “Івано-
Франківськтеплокомуненерго” основних засобів” 

 
Доповідав: В. Рущак - директор ДМП “Івано-Франківськ-

теплокомуненерго” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 127 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
42. 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. Кайда  
Вирішили:   рішення № 128 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
43. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження викупної ціни 
 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступили: О. Кайда, І. Шевчук, Р. Марцінків, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 129 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 



 - 16 - 

 
 
 
44. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 130 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
45. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про списання основних засобів КП “Івано-
Франківськводоекотехпром” 

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

Франківськводоекотехпром” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 131 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
46. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
  
Доповідав: Д. Нижник – директор Департаменту містобудуван-

ня, архітектури та культурної спадщини міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 132 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
47. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на розроблення 
детальних планів територій” 

 
Доповідав: Д. Нижник 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 14 
 не голосували  - немає 
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48. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження детальних планів 
територій” 

 
Доповідав: Д. Нижник 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 133 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
49. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс малої архітектурної форми 
 
Доповідав: Д. Нижник 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 134 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
50. СЛУХАЛИ: Про встановлення малої архітектурної форми 
 
Доповідав: Д. Нижник 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків, Б. Білик 
Вирішили:   рішення № 135 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
51. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 28.01.2016 року №12-3 “Про затвердження 
програми охорони культурної спадщини міста Івано-
Франківська на 2016-2018 роки” 

 
Доповідав: Д. Нижник 
Виступили: Р. Марцінків, Я Яцишин, О. Кайда, В. Войтик 
Вирішили:   рішення № 136 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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52. СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами та 

тимчасових споруд 
 
Доповідав: Д. Нижник 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 137 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
53. СЛУХАЛИ: Про мову в зовнішній рекламі в м. Івано-

Франківську 
 
Доповідав: Д. Нижник 
Виступили: О. Кайда, О. Левицький, В. Войтик, Д. Демків,          

Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 138 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
54. СЛУХАЛИ: Про скасування містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки 
 
Доповідав: Д. Нижник 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 139 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
55. 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 - директор департаменту соціальної 

політики 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 140 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до переліку адміністративних  

послуг 
 
Доповідав: Б. Питель - начальник центру надання адміністра-

тивних послуг 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 141 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
57. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку платних послуг на 

організацію проведення державної реєстрації шлюбу 
 
Доповідала: Р. Василюк - директор КП “Центр розвитку міста та 

рекреації” 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 142 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
58. СЛУХАЛИ: Про тарифи на послуги з користування 

майданчиками для платного паркування 
 
Доповідав: А. Гіглюк - заступник начальника управління 

транспорту та зв’язку міської ради 
Виступили: О. Петечел, О. Кайда, Р. Марцінків, В. Войтик,         

Д. Демків, Б. Білик, Н. Кромкам, О. Левицький,        
О. Ярощук, М. Сеньків, Я. Зуб’як, Я. Яцишин 

Вирішили:   рішення № 143 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - 1 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
59. СЛУХАЛИ: Про створення робочої групи з організації 

дорожнього руху в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав: А. Гіглюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 144 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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60. СЛУХАЛИ: Про пільговий проїзд у міському пасажирському 

транспорті 
 
Доповідав: А. Гіглюк 
Виступили: І. Шевчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 145 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
61. СЛУХАЛИ: Про склад комісії з найменування або 

перейменування об’єктів благоустрою, спорудження 
пам’ятників, встановлення пам’ятних знаків, 
меморіальних дощок у м. Івано-Франківську 

  
Доповідав: І. Шевчук - керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 
Виступили: О. Петечел, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 146 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
62. СЛУХАЛИ: Про виведення відеопотоку з міських камер 

спостереження на офіційному сайті міста 
 
Доповідав: І. Мазур - начальник відділу програмного та 

комп’ютерного забезпечення міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 147 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає. 
 
 
 
 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради    Ігор Шевчук  


