
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
позачергового засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 12.04.2017 року № 9 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
12.04.17р. 

 

Розпочато засідання о  13  год.    00  хв. 

Закінчено засідання о  13    год.  10   хв. 

  

 
Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 

 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови 
 
Б. Білик   - 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   - директор ПП “Чебрець” 
 
І.Криховецький  - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

  ківського університету права ім. Короля Данила 
  Галицького 

 
О.Петечел - доцент кафедри кримінального права Прикарпат- 

ського національного університету ім. В.Стефаника 
 
С. Романюк   - заступник директора Будівельного підприємства
      “ЕСПО” 
 
М.Сеньків   - приватний підприємець   
 
Я. Яцишин    - директор ТзОВ “Будінвест”.  

 
Відсутні: 

 
О.Савчук    
О. Кайда  
О. Левицький    
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Присутні  на засіданні: 

 
 
Х. Костирко - радник міського голови 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
І. Сенчук   - перший заступник директора Департаменту 

  житлової, комунальної політики та благоустрою  
  міської ради 

 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою міської ради 
 
В. Сусаніна   - начальник фінансового управління виконавчого 
      комітету міської ради 
 
А. Устінський  - заступник директора Департаменту правової  

  політики міської ради 
 

Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу міської ради 
 
 
Представники ЗМІ. 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
1. Включити: Про введення в дію протоколу засідання конкурсної 

комісії  
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про затвердження штатного розпису управління 
охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради на 
2017 рік 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

Про внесення змін до рішення від 15.12.2016р. № 851 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
2. Голосування за порядок денний в цілому: 
     

за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про введення в дію протоколу засідання конкурсної 

комісії 
 
Доповідав: І. Сенчук - перший заступник директора 

Департаменту житлової, комунальної політики та 
благоустрою міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 246 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису управління 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради на 
2017 рік 

 
Доповідав: Р. Марцінків - міський голова 
Виступив: Р. Марцінків  
Вирішили:   рішення № 247 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 15.12.2016р. № 851 
 
Доповідала: В. Сусаніна - начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 248 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради     Ігор Шевчук 


