
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 24.03.2017 року № 7 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
24.03.17р. 

 

Розпочато засідання о  9  год.  35  хв. 

Закінчено засідання о  10  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 
 

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

Відсутні: 
В. Войтик   
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Присутні  на засіданні: 
 
 
В. Білик    - директор КП “Дирекція замовника” 
 
А. Гіглюк   - заступник начальника управління  транспорту та  

  зв’язку міської ради 
 
Н. Голодюк   - начальник управління самоврядного контролю  

  Департаменту комунальних ресурсів міської ради 
 
І. Гриненько   - директор Департаменту комунальних ресурсів 
      міської ради 
 
І. Кінаш   - начальник відділу внутрішньої політики міської  
      ради 
 
Н. Кедик    - директор Департаменту правової політики міської  

  ради 
 
М. Ковбас   - заступник начальника управління з питань  

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

 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та  

  інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
  міської ради 
 

О. Кошик   - заступник директора Департаменту 
  містобудування, архітектури та культурної  
  спадщини міської ради 

 
І. Мазур    - заступник начальника відділу програмного та  

  комп’ютерного забезпечення міської ради 
 
Ю. Мороз    - директор КП “Полігон ТПВ” 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради 
 
З. Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Т. Слободян   - заступник начальника відділу координації  

  закупівель та цінового моніторингу управління 
  економічного та інтеграційного розвитку 
  виконавчого комітету міської ради 

 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою міської ради 
 
В. Сусаніна   - начальник фінансового управління виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Н. Храбатин  - начальник відділу реєстрації та розподілу житла 

управління житлової політики Департаменту        
житлової, комунальної політики та благоустрою  

  міської ради 
 
А. Хруник    - в.о.директора КП “Міська ритуальна служба” 
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Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу міської ради 
 
 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
1. Включити: Про внесення змін до рішення від 15.12.2016р.         

№ 851 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про внесення змін до рішення 9 сесії 
міської ради від 22.12.2016р. “Про міський бюджет 
на 2017 рік” № 359-9” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про виділення коштів з резервного фонду міського 
бюджету 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про введення в дію результатів конкурсу з 
спеціальних перевезень пасажирів до садово-
городніх масивів 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про безоплатну передачу майна” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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2. Виключити: Про затвердження Порядку встановлення 

намогильних споруд, склепів на могалих (місцях 
родинного поховання) 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про погодження на розміщення та облаштування 
літніх торгових майданчиків на території м. Івано-
Франківська 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про внесення доповнень до “Програми 
приватизації комунального майна територіальної 
громади міста Івано-Франківська на 2015-2017 роки” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
3. Перенести проекти рішень на кінець засідання: 
 

Про звіт комунального підприємства «Полігон ТПВ» 
за 2016 рік та затвердження плану розвитку на 2017 
рік 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про звіт комунального підприємства “Міська 
ритуальна служба” за 2016 рік та затвердження 
плану розвитку на 2017 рік 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
4. Затвердити порядок денний в цілому: 
     

за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про збільшення статутного капіталу та 
затвердження нової редакції статуту комунального 
підприємства “Міська ритуальна служба” 

 
Доповідав:   А. Хруник - в.о.директора КП “Міська ритуальна
    служба” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 173 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження калькуляцій на заїзд приватного 

автотранспорту, завезення матеріалів для установки 
однієї намогильної споруди, прокат інвентаря та 
влаштування квітника на кожному місці подвійного 
поховання на кладовищі в с. Чукалівка 

     
Доповідав: А. Хруник 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 174 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про тарифи на ритуальні послуги, пов’язані з 

похованням 
 
Доповідав: А. Хруник 
Виступили: І. Шевчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 175 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   -  
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про план заходів міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту на 2017 рік 

 
Доповідав: М. Ковбас - заступник начальник управління з 

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

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 176 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    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: В. Сусаніна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 177 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

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

 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 178 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 15.12.2016р.         

№ 851 
 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 179 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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8.  СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення 9 сесії 
міської ради від 22.12.2016р. “Про міський бюджет 
на 2017 рік” № 359-9” 

 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 180 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про збільшення статутного капіталу та 
затвердження нової редакції статуту комунального 
підприємства “Дирекція замовника” 

 
Доповідав: В. Білик - директор КП “Дирекція замовника” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 181 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження планової мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів 
Івано-Франківської міської ради на 2017-2018 
навчальний рік 

 
Доповідав: І. Смаль - директор Департаменту освіти та науки 

міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 182 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. 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 № 183 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про взяття на облік та продовження функціонування 

прийомної сім’ї 
 
Доповідала: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 184 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про підписання Угоди про партнерську співпрацю 

між містами Івано-Франківськ (Україна) та Брага 
(Португалія) 

 
Доповідала:   Н. Кромкач - начальник управління економічного та 
 інтеграційного розвитку міської ради 
Виступили: О. Кайда, І. Шевчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 185 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету 
 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 186 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері 
розваг та проведення ярмарок на території м. Івано-
Франківська, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету від 04.08.2016р. №529 

 
Доповідав: Т. Слободян – заступник начальника відділу 

координації закупівель та цінового моніторингу 
управління економічного та інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 187 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

від 04.08.2016 р. № 518 
 
Доповідав: І. Кінаш - начальник відділу внутрішньої політики 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 188 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.02.2011 р. № 56 
 
Доповідав: В. Семанюк - директор департаменту соціальної 

політики виконкому міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 189 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 19.02.2016р. № 101 
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 190 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.11.2014р. № 563 
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 191 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Актів про визначення збитків 

власнику землі 
 
Доповідала: Н. Голодюк – начальник управління самоврядного 

контролю Департаменту комунальних ресурсів 
міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 192 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   І. Гриненько - директор Департаменту комунальних
    ресурсів міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 193 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. 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 № 194 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про списання заборгованості з орендної 
плати, неустойки, пені та невідшкодованих витрат за 
вчинення виконавчих написів нотаріуса за оренду 
об’єктів комунальної власності територіальної 
громади м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 195 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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24. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення експертної оцінки комунального майна 
територіальної громади міста Івано-Франківська” 

 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 196 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак - директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 197 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. 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 № 198 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з прийняття у комунальну 

власність територіальної громади міста гуртожитку 
на вул. О.Довженка, 14 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 199 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30.01.2017р. №39 “Про передачу 
проектно-кошторисної документації” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступили: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 200 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 201 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про новий склад комісії з літературної премії імені 

Ярослава Дорошенка 
 
Доповідав: О. Левицький - заступник міського голови 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 202 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

від 21.01.2016р. №56 “Про новий склад комісії з 
міської премії ім. І.Франка в галузі літератури і 
журналістики” 

 
Доповідав: О. Левицький 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 203 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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32. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури та культурної 
спадщини міської ради 

Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 204 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених об’єктів 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 205 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про затвердження інструкції про порядок ведення 

обліку, зберігання, використання і знищення 
документів та інших матеріальних носіїв інформації, 
що містять службову інформацію,  у виконавчих 
органах Івано-Франківської міської ради 

 
Доповідала: О. Ревуцька - начальник загального відділу міської 

ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 206 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
35. СЛУХАЛИ: Про введення в дію результатів конкурсу з 

спеціальних перевезень пасажирів до садово-
городніх масивів 

 
Доповідав: А. Гіглюк - заступник начальника управління 

транспорту та зв’язку міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, М. Вітенко, О. Кайда, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 207 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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36. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про безоплатну передачу майна” 
 
Доповідав:   І. Мазур - заступник начальника відділу програмного
    та комп’ютерного забезпечення міської ради 
Виступили: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 208 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
37. СЛУХАЛИ: Про звіт комунального підприємства “Полігон ТПВ” 

за 2016 рік та затвердження плану розвитку на 2017 
рік 

 
Доповідав: Ю.Мороз - директор КП “Полігон ТПВ” 
Виступили: Р. Марцінків, М. Вітенко, Я. Яцишин, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 209 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 3 
 
 
 
 
38. СЛУХАЛИ: Про звіт комунального підприємства “Міська 

ритуальна служба” за 2016 рік та затвердження 
плану розвитку на 2017 рік 

 
Доповідав: А. Хруник - в.о.директора КП “Міська ритуальна 

служба” 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда, М. Смушак, О. Петечел,      

М. Сеньків 
Вирішили:   рішення № 210 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 3. 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради    Ігор Шевчук  


