
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 06.04.2017 року № 8 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
06.04.17р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  05  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.   45  хв. 

  

Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 
 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
О. Савчук   - секретар міської ради 
 
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 
 
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: 
М. Вітенко 
О. Кайда 
І. Криховецький  
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Присутні  на засіданні: 
 
 
В. Андріїв   - радник міського голови 
 
В. Бурко    - директор КП “Муніципальна дорожня компанія” 
 
А. Волгін   - депутат міської ради 
 
Р. Галіпчак    - начальник управління капітального будівництва 
      міськвиконкому 
 
І. Гриненько   - директор Департаменту комунальних ресурсів 
      міської ради 
 
О. Кошик   - заступник директора Департаменту 

  містобудування, архітектури та культурної  
  спадщини міської ради 

 
Т. Кузь   - радник міського голови 
 
С. Лосюк    - заступник директора Департаменту містобудуван- 

  ня, архітектури та культурної спадщини міської  
  ради 

 
В. Мацалак   - начальник міського відділу УДСНС України в  

  Івано-Франківській області 
 
З. Никорак   - начальник відділу енергозбереження та екології 

  управління економічного та інтеграційного  
  розвитку виконавчого комітету міської ради 

 
К. Обладан    - заступник директора Департаменту комунальних  

  ресурсів міської ради 
 
З. Підхомна   - голова ліквідаційної комісії КП “Івано-      
            Франківський міський рекламно-інформаційний  

  центр” 
 
О. Прусак   - заступник начальника управління адміністративних  
      послуг міської ради 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
В. Синишин   - директор КП“Івано-Франківськміськсвітло” 
 
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 
 
Н. Храбатин  - начальник відділу реєстрації та розподілу житла 

управління житлової політики Департаменту        
житлової, комунальної політики та благоустрою  

  міської ради 
 

А. Устінський  - заступник директора Департаменту правової  
      політики міської ради 
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В. Устинський   - заступник начальника управління економічного та  

  інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
  міської ради 

 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу міської ради 
 
Н. Шешурак  - заступник начальника управління правової роботи 

            у сфері містобудування Департаменту містобуду- 
  вання, архітектури та культурної спадщини міської 
  ради 

 
Т. Штогрин-Коржан  - начальник відділу координації закупівель та  

  цінового моніторингу управління економічного та  
  інтеграційного розвитку 

 
Г. Яцків   - заступник начальника фінансового управління 
      виконавчого комітету міської ради. 
 
 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
1. Включити: Про затвердження Положення про 

багатофункціональну електронну картку “Картка 
іванофранківця” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території для багатоквартирної 
житлової забудови з приміщеннями громадського 
призначення на вул. Пасічній, 13, 15, 17, 19, в          
м. Івано-Франківську” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
2. Виключити: Про надання дозволу на застосування переговорної 

процедури щодо закупівлі робіт “Внесення змін до 
генерального плану м. Івано-Франківська 
суміщеного з історико-архітектурним опорним 
планом міста” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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3. Затвердити порядок денний в цілому: 
     

за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 

 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про звіт комунального підприємства “Муніципальна 

дорожня компанія” за 2016 рік та затвердження 
плану розвитку на 2017 рік 

 
Доповідав:   В. Бурко - директор КП “Муніципальна дорожня
    компанія” 
Виступили: Р. Марцінків, Б. Білик, М. Смушак 
Вирішили:   рішення № 211 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про звіт комунального підприємства “Івано-

Франківськміськсвітло” за 2016 рік та затвердження 
плану розвитку на 2017 рік 

     
Доповідав: В. Синишин - директор КП “Івано-Франківськ-

міськсвітло” 
Виступили: Р. Марцінків, Б. Білик, О. Савчук, Я. Яцишин 
Вирішили:   рішення № 212 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про порядок виїзду пожежно-рятувальної та іншої 

техніки організацій, підприємств, служб міста Івано-
Франківська для гасіння пожеж надання допомоги 
під час ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій, 
катастроф і стихійних лих 

 
Доповідав: В. Мацалак - начальник міського відділу УДСНС 

України в Івано-Франківській області 
Виступили: Р. Марцінків, О. Савчук, Б. Білик, О. Левицький,     

М. Шутак 
Вирішили:   рішення № 213 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про використання лімітів споживання енергоносіїв і 

комунальних послуг у 2016 році виконавчими 
органами Івано-Франківської міської ради та 
підпорядкованими їм бюджетними закладами 

 
Доповідав: З. Никорак - начальник відділу енергозбереження та 

екології управління економічного та інтеграційного 
розвитку виконавчого комітету міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 214 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
5. 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” 

 
Доповідав: В. Устинський - заступник начальника управління 

економічного та інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету міської ради 

Виступили: В. Білик, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 215 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про 

багатофункціональну електронну картку “Картка 
іванофранківця” 

  
Доповідав: В. Устинський 
Виступили: Б. Білик, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 216 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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7. 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 виконавчого комітету міської ради 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 217 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8.  СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс закінчених будівництвом 

(капітальним ремонтом) об’єктів 
  
Доповідав: Р. Галіпчак - начальник управління капітального 

будівництва міськвиконкому 
Виступив: Р. Марцінків  
Вирішили:   рішення № 218 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження ліквідаційного балансу 
комунального підприємства “Івано-Франківський 
міський рекламно-інформаційний центр” 

 
Доповідала:  З. Підхомна - голова ліквідаційної комісії КП “Івано-      

Франківський міський рекламно-інформаційний 
центр” 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 219 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу експертної групи 

партиципаторного бюджетування 
 
Доповідала: В. Дротянко - начальник відділу патронатної служби 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 220 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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11. 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 № 221 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про оренду об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав: І. Гриненько  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 222 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до нормативних актів з 
питань приватизації об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Івано-Франківська” 

 
Доповідав:    І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 223 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 внесення доповнень до “Програми 
приватизації комунального майна територіальної 
громади міста Івано-Франківська на 2015-2017 роки” 

 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 224 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак - директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 225 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. 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 № 226 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про створення ліквідаційної комісії з припинення 

комунального підприємства “Дорожнє ремонтно-
експлуатаційне управління” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 227 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 24.02.2015р. № 1679-52 “Про припинення 
комунальної організації “Житлово-експлуатаційна 
організація № 9” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 228 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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19. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 
розваг 

 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан - начальник відділу координації 

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

Виступили: Б. Білик, О. Левицький, О. Савчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 229 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення та облаштування 

літніх торгових майданчиків на території м. Івано-
Франківська 

 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 230 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 

міської ради 
 
Доповідав: І. Шевчук - керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 231 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про реєстрацію органу самоорганізації        

населення “Будинковий комітет на набережній                           
ім. В.Стефаника, 22” 

 
Доповідав: І. Шевчук 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 232 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до переліку адміністративних 

послуг 
 
Доповідала:  О. Прусак - заступник начальника управління 

адміністративних послуг міської ради 
Виступили: О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 233 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про затвердження архітектурних типів тимчасових 

споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідала: С. Лосюк - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури та культурної 
спадщини міської ради 

Виступили: О. Петечел, Я. Зуб’як, О. Левицький, А. Волгін,        
Р. Марцінків 

Вирішили:   рішення № 234 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідала: С. Лосюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 235 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури та культурної 
спадщини міської ради 

Виступили: Р. Марцінків, М.Сеньків, О. Левицький, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 236 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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27. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 26.04.2016р. №139-5 “Про запровадження 
мораторію на будівництво нових та реконструкцію 
існуючих будівель і споруд в межах визначеної 
історико-архітектурної заповідної території міста 
Івано-Франківська” 

 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 237 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території для багатоквартирної 
житлової забудови з приміщеннями громадського 
призначення на вул. Пасічній, 13, 15, 17, 19, в           
м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 238 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд клопотань фізичних і 
юридичних осіб із земельних питань” 

 
Доповідав: К. Обладан - заступник директора Департаменту 

комунальних ресурсів міської ради 
Виступили: В. Андріїв, І. Шевчук, Р. Марцінків, О. Петечел,       

А. Устінський, О. Левицький, А. Волгін, Я. Яцишин 
(оголосив про наявність конфлікту інтересів та про 
те, що не бере участь у голосуванні) 

Вирішили:   рішення № 239 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - 1 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
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30. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про продаж земельних ділянок 
комунальної власності” 

 
Доповідав: К. Обладан 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 240 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13  
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд звернень громадян (членів 
сімей загиблих (померлих) учасників АТО) щодо 
оформлення права власності на земельні ділянки” 

 
Доповідав: К. Обладан 
Виступили: Р. Марцінків, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 241 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд звернень громадян щодо 
оформлення права власності на земельні ділянки” 

 
Доповідав: К. Обладан 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 242 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про проведення земельних торгів” 
 
Доповідав: К. Обладан 
Виступили: В. Андріїв, О. Савчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 243 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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34. 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 № 244 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
35. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала: З. Сливка 
Виступили: Р. Марцінків, О. Левицький, А. Гузікова, О. Савчук, 

І. Шевчук, О. Петечел, О. Дудоров 
Вирішили:   рішення № 245 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає. 
 
 
 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради    Ігор Шевчук  


