
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 
від 21.02.2019 року № 11 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
21.02.19р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  00  хв. 

Закінчено засідання о  14  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  
 
В. Сусаніна   - заступник міського голови-начальник фінансового 
      управління 
 
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 

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

 
 

Відсутні: 
О. Кайда 
В. Войтик 
О. Петечел  
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Присутні  на засіданні: 

  
 
О. Бевський   - директор КУ «Івано-Франківська міська аварійно- 
      рятувальна служба» 
 
Р. Василюк    - директор КП «Центр розвитку міста та рекреації» 
 
О. Гаврилишин  - головний спеціаліст відділу програмного та 
      комп’ютерного забезпечення міської ради 
 
А. Гіглюк    - заступник начальника управління транспорту та  
      зв’язку міської ради 
 
Н. Загурська   - директор Департаменту культури міської ради 
 
Л. Зваричук   - директор Івано-Франківського міського Центру  
      дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  
      ради 
 
С. Козлов   - заступник керівника Секретаріату міської ради 
 
О. Кошик   - голова ліквідаційної комісії Департаменту місто- 
      будування, архітектури та культурної спадщини  
      міської ради 
 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та інтеграцій- 
      ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
Н. Куземка    - заступник директора Департаменту молодіжної  
      політики та спорту, начальник відділу сім’ї та  
      гендерної політики міської ради 
 
І. Максимчук  - директор Департаменту освіти та науки 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 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової,  комунальної  
      політики та благоустрою міської ради 
 
Д. Травкіна   - начальник виробничо-технічного відділу КП  
      «Івано-Франківськводоекотехпром» 
 
Т. Устинська  - консультант з питань ЗМІ відділу патронатної 
      служби 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 
 
 
представники ЗМІ, громадськості міста. 
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
1. Включити в порядок денний: 
  
 Про виділення коштів 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 15.11.2018р. №1221 «Про затвердження плану 
діяльності виконавчого комітету міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» 

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про видачу дозволів (ордерів) на порушення об’єктів 

благоустрою на території міста 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про затвердження фінансових нормативів витрат на 

отримання послуг у бюджетних закладах міста 
Івано-Франківська  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
  
2. Голосування за  порядок денний в цілому: 
     
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про стан виконання «Програми протидії вживання 

алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми 
та формування навичок здорового способу життя на 
2017-2020 роки» за 2018 рік  

 
Доповідав:   Н. Куземка – заступник директора Департаменту 
    молодіжної політики та спорту, начальник відділу 
    сім’ї та гендерної політики міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 171 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про представлення до присвоєння почесного звання 

України «Мати – героїня» 
 
Доповідав:   Н. Куземка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 172 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідав:   Н. Куземка 
Виступили: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 173 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківського міського Центру 

дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання за 
2018 рік 

 
Доповідала: Л. Зваричук – директор Івано-Франківського 

міського Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем 
проживання 

Виступили: Р. Марцінків, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 174 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану комунального підприємства 

«Центр розвитку міста та  рекреації» на 2019 рік  
 
Доповідала:  Р. Василюк – директор КП «Центр розвитку міста та  
    рекреації» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 175 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про встановлення анотаційної дошки 
 
Доповідав: С. Козлов – заступник керівника Секретаріату 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 176 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення фестивалю духовної 

та естрадної пісні «Великодні дзвони»  
 
Доповідала:  Н. Загурська – директор Департаменту культури 
    міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 177 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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8. СЛУХАЛИ: Про проведення циклу родинних свят у 

мікрорайонах міста 
 
Доповідала: Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 178 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення ІХ Всеукраїнського 

конкурсу юних виконавців ім. М.В.Лисенка  
 
Доповідала:  Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 179 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про проведення міських змагань дружин юних 

пожежних на Кубок міського голови імені Романа 
Шухевича 

 
Доповідав:   О. Бевський – директор КУ «Івано-Франківська 
    міська аварійно-рятувальна служба» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 180 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 внесення змін у штатний розпис 
Вовчинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Івано-Франківської міської ради 

 
Доповідав: І. Максимчук – директор Департаменту освіти та 

науки міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 181 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про визначення права на реєстрацію місця 

проживання дітей 
 
Доповідала: З. Сливка – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 182 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 14.12.2018р. №336-22 «Про затвердження плану 
діяльності Івано-Франківської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік»  

 
Доповідала: Н. Кромкач – начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 183 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 15.11.2018р. №1221 «Про затвердження плану 
діяльності виконавчого комітету міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» 

 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 184 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 185 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін у рішення міської ради 
від 21.06.2018р. №172-20 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів на території м.Івано-
Франківська»  

 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 186 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ:  Про забезпечення перевезень дітей, учасників АТО 
 
Доповідав: А. Гіглюк – заступник начальника управління 

транспорту та зв’язку міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 187 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про забезпечення перевезень прочан  
 
Доповідав:   А. Гіглюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 188 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних умов на приєднання 

індивідуальних житлових будинків до 
централізованих систем водопостачання та 
водовідведення 

 
Доповідала: Д. Травкіна – начальник виробничо-технічного 

відділу КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 189 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.12.2016р. № 851  
 
Доповідав:   В. Синишин – директор КП «Івано-Франківськміськ-
    світло» 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 190 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав:   М. Смушак – директор Департаменту житлової,  
    комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 191 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. 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 № 192 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про житлові питання  
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 193 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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24. СЛУХАЛИ: Про затвердження списків громадян, які 

перебувають на квартирному обліку при 
виконавчому комітеті Івано-Франківської міської 
ради  

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 194 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-кошторисної документації  
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 195 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про видачу дозволів (ордерів) на порушення об’єктів 

благоустрою на території міста  
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 196 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених об’єктів 
 
Доповідав: О. Кошик – голова ліквідаційної комісії 

Департаменту містобудування, архітектури та 
культурної спадщини міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 197 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатку 2 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 05.04.2011р. 
№ 179 «Про створення ради з питань реклами» 

 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 198 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансових нормативів витрат на 

отримання послуг у бюджетних закладах міста 
Івано-Франківська  

 
Доповідала: В. Сусаніна – заступник міського голови – начальник 

фінансового управління 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 199 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  


