
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 27.04.2017 року № 10 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
27.04.17р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  02  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.   10  хв. 

  

Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 
 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
О. Савчук   - секретар міської ради 
 
О. Кайда   - 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: 
 
М. Вітенко 
Б. Білик    



 - 2 - 

 
 

Присутні  на засіданні: 
 
 
Р. Галіпчак    - начальник управління капітального будівництва 
      міськвиконкому 
 
О.Ганчак    - начальник управління транспорту та зв’язку 
      міської ради 
 
Н. Голодюк   - начальник управління самоврядного контролю  

  Департаменту комунальних ресурсів міської ради 
 
Н. Загурська   - директор Департаменту культури міської ради 
 
Р. Зелик   - перший заступник директора департаменту  

  соціальної політики виконкому міської ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  

  ради 
 
А. Кизим   - начальник управління комунального майна  

  Департаменту комунальних ресурсів міської ради 
 
С. Козлов    - заступник керівника Секретаріату міської ради 
 
О. Кошик   - заступник директора Департаменту 

  містобудування, архітектури та культурної  
  спадщини міської ради 

 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та 
      інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
      міської ради 
 
Н. Куземка   - заступник директора Департаменту молодіжної  

  політики та спорту, начальник відділу сім’ї та  
  гендерної політики  

 
М. Кушнір    - директор Івано-Франківського територіального  

  центру соціального обслуговування громадян 
 
С. Лосюк    - заступник директора Департаменту містобудуван- 

  ня, архітектури та культурної спадщини міської  
  ради 

 
С. Магас   - депутат міської ради 
 
В. Максилевич  - заступник начальника відділу реєстрації та  
      розподілу житла управління житлової політики  
      Департаменту житлової, комунальної політики та  

  благоустрою міської ради 
 
С. Мисько   - заступник начальника управління адміністративних  

  послуг (Центр надання адміністративних послуг  
  м. Івано-Франківська) 

 
Д. Нижник    - директор Департаменту містобудування,  

  архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
Л. Попович   - начальник відділу управління економічного та  

  інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
        міської ради 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
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В. Рущак    - директор ДМП “Івано-Франківськтеплокомун- 

  енерго” 
 
Л. Савка   - бухгалтер-ревізор Департаменту освіти та науки 
      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 
 
Н. Храбатин  - начальник відділу реєстрації та розподілу житла 

управління житлової політики Департаменту        
житлової, комунальної політики та благоустрою  

  міської ради 
 
В. Чорнописький  - заступник начальника виробничого-технічного 
        відділу КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу 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 внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про присвоєння звання “Почесний 
Громадянин міста Івано-Франківська” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
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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” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 

Про передачу майна 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 

Про передачу майна на баланс 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 
 Про встановлення розміру кошторисної заробітної 

плати на 2017 рік при визначенні вартості 
будівництва (нового будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту, технічного 
переоснащення) об’єктів, що споруджуються за 
рахунок коштів міського бюджету та коштів 
підприємства, установ, організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 

Про адміністративні послуги 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про затвердження нової редакції Статуту 
комунального підприємства “Муніципальна варта” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2  
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2. Виключити: Про внесення на розгляд сесії міської ради     

проекту рішення “Про затвердження Порядку 
надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам 
господарювання в місті Івано-Франківську” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 

Про надання дозволу на розміщення зупинкових 
комплексів 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2 
 
 

Про внесення змін у додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської 
ради від 21.01.2016р. № 48 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 2. 
 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про виконання плану розвитку державного міського 

підприємства “Івано-Франківськтеплокомуненерго” 
за 2016 рік та план розвитку на 2017 рік 

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

комуненерго” 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда, В. Войтик 
Вирішили:   рішення № 249 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про присвоєння звання “Почесний 
Громадянин міста Івано-Франківська” 

     
Доповідав: С. Козлов - заступник керівника Секретаріату 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 250 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей 

м. Івано-Франківська влітку 2017 року 
 
Доповідав: Н. Куземка - заступник директора Департаменту 

молодіжної політики та спорту, начальник відділу 
сім’ї та гендерної політики 

Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 251 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про представлення до присвоєння почесного звання 

України “Мати – героїня” 
 
Доповідав: Н. Куземка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 252 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про присудження міської премії ім. І.Франка в галузі 

літератури і журналістики 
 
Доповідав: Р. Марцінків 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 253 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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6. 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 № 254 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про підписання Угоди про партнерську співпрацю 

між містом Івано-Франківськ (Україна) - та місто 
Ніредьгаза (Угорщина) 

 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 255 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
8.  СЛУХАЛИ: Про погодження договору 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 № 256 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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9. СЛУХАЛИ: Про затвердження “Складу міського комітету 

забезпечення доступності інвалідів та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури” в новій редакції 

 
Доповідав: Р. Зелик - перший заступник директора департаменту 

соціальної політики виконкому міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, М. Смушак 
Вирішили:   рішення № 257 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25.08.2010 року № 494 
 
Доповідала: М. Кушнір - директор Івано-Франківського 

територіального центру соціального обслуговування 
громадян 

Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 258 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про перелік закладів культури базової 
мережі м. Івано-Франківська” 

  
Доповідала: Н. Загурська - директор Департаменту культури 

міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, Р. Галіпчак, О. Савчук, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 259 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 22.12.2016р. № 328-9” 

 
Доповідала: Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 260 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 



 - 9 - 

 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про створення комунального дошкільного 
навчального закладу № 24 “Котигорошко” Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської 
області” 

 
Доповідала:  Л. Савка - бухгалтер-ревізор Департаменту освіти та 

науки міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 261 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 № 262 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та подальше влаштування 
 
Доповідада: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 263 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 264 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 



 - 10 - 

 
 
 
17. 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 № 265 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на міському автобусному 

маршруті 
 
Доповідав: О. Ганчак - начальник управління транспорту та 

зв’язку міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 266 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про створення пішохідної зони з визначенням 

паркувальних місць у історико-архітектурній частині 
міста 

 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 267 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак – директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 268 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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21. 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 № 269 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про передачу та 
прийняття майна на баланс” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 270 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:   М. Смушак 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда, Я. Яцишин 
Вирішили:   рішення № 271 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про передачу майна на баланс 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 272 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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25. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 22.12.2016р. № 340-9 “Про програму 
підтримки впровадження енергозберігаючих заходів 
у місті Івано-Франківську на 2017-2020 рр.” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 273 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної 

плати на 2017 рік при визначенні вартості 
будівництва (нового будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту, технічного 
переоснащення) об’єктів, що споруджуються за 
рахунок коштів міського бюджету та коштів 
підприємства, установ, організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста 

 
Доповідав:   Р. Галіпчак - начальник управління капітального 

будівництва міськвиконкому 
Виступили: В. Войтик, Н. Кедик, Р. Марцінків, 
Вирішили:   рішення № 274 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про оскарження постанов адміністративної комісії 
 
Доповідав: І. Шевчук - керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 275 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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28. СЛУХАЛИ: Про адміністративні послуги 
 
Доповідав: С. Мисько - заступник начальника управління 

адміністративних послуг (Центр надання 
адміністративних послуг м. Івано-Франківська) 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 276 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про затвердження архітектурних типів тимчасових 

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

містобудування, архітектури та культурної 
спадщини міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 277 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених об’єктів 
 
Доповідав: О. Кошик - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури та культурної 
спадщини міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 278 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступили: Д. Демків, О. Савчук, О. Петечел, Р. Марцінків,        

О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 279 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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32. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення та облаштування 

літніх торгових майданчиків на території м. Івано-
Франківська 

 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан – начальник відділу координації 

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

Виступили: О. Кайда, Д. Демків, Ю. Дебенко, Р. Марцінків,        
Я. Яцишин 

Вирішили:   рішення № 280 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 
розваг 

 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 281 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади    м. Івано-Франківська 
 
Доповідала: А. Кизим - начальник управління комунального 

майна Департаменту комунальних ресурсів міської 
ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 282 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
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35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.07.2016р. № 478 “Про 
погодження інвестиційної програми КП “Івано-
Франківськводоекотехпром” на 2017 рік” 

 
Доповідав: В. Чорнописький - заступник начальника 

виробничого-технічного відділу КП “Івано-
Франківськводоекотехпром” 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 283 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
36.  СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження нової редакції Статуту 
комунального підприємства “Муніципальна варта” 

 
Доповідав: О. Кайда - заступник міського голови 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 284 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2. 
 
 
 
 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради    Ігор Шевчук  


