
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 
від 28.02.2019 року № 12 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
28.02.19р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  00  хв. 

Закінчено засідання о  15  год.  05  хв. 
 
 

Брали участь в засіданні  
члени виконавчого комітету: 

 
 
 
Р. Марцінків   - міський голова 
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови  
 
В. Сусаніна   - заступник міського голови-начальник фінансового 
      управління 
 
Б. Білик   - заступник міського голови 
 
І. Шевчук   - керуючий справами виконавчого комітету міської  
        ради  
 
В. Войтик   - директор ТОВ «Агентство правових технологій» 
 
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 
 

 
 

Відсутні: 
О. Савчук    
О. Кайда 
О. Левицький  
І. Криховецький  
Я. Яцишин    
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Присутні  на засіданні: 
  
 
У.Басараб-Ганчак  - начальник відділу міжнародних зв’язків,  
      туризму та промоцій управління економічного  
      та інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
        міської ради 
 
Т. Бенюк   - директор КЗ «Івано-Франківський Новий театр» 
 
І. Влізло   - начальник управління з питань надзвичайних  
      ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та  
      діяльності правоохоронних органів міської ради 
 
О. Гаврилишин  - головний спеціаліст відділу програмного та 
      комп’ютерного забезпечення міської ради 
 
Р. Гайда   - директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомун- 
      енерго» 
 
Р. Галіпчак   - начальник управління капітального будівництва 
      міськвиконкому 
 
О. Ганчак   - начальник управління транспорту та зв’язку  
      міської ради 
 
І. Гриненько  - директор Департаменту комунальних ресурсів 
      міської ради 
 
Н. Загурська   - директор Департаменту культури міської ради 
 
Р. Зелик   - перший заступник директора департаменту  
      соціальної політики виконкому міської ради 
 
І. Кінаш    - начальник відділу внутрішньої політики міської 
      ради 
 
Х. Костирко  - радник міського голови 
 
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 
 
А. Лис    - заступник керуючого справами-начальник  
      управління організаційно-інформаційної роботи та  
      контролю міської ради 
 
І. Максимчук  - директор Департаменту освіти та науки міської  
      ради 
 
В. Мацалак   - начальник міського відділу УМНС України в  
     Івано-Франківські області 
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І. Мних   - директор Івано-Франківського міського Центру  
      науково-технічної творчості учнівської молоді 
 
А. Прокіпчук   - заступник голови ліквідаційної комісії  
      Департаменту містобудування, архітектури та  
      культурної спадщини міської ради 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
Н. Саєвич   - заступник начальника відділу звернень громадян 
      міської ради 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової,  комунальної  
      політики та благоустрою міської ради 
 
І. Тарнавська  - начальник відділу правового забезпечення 
      Департаменту правової політики міської ради 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
      відділу міської ради 
 
Н. Шологон  - начальника відділу звернень громадян міської ради 
 
 
представники ЗМІ, громадськості міста. 
 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
1. Включити в порядок денний: 
  
 Про виконання Програми охорони культурної 

спадщини м. Івано-Франківська на 2016-2018 роки за 
2018 рік  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 Про надання вихідних даних – містобудівних умов 

та обмежень  для проектування об’єкта будівництва 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
  
  
2. Голосування за  порядок денний в цілому: 
     
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про звіт комунального закладу «Івано-Франківський 

Новий театр» 
 
Доповідав:   Т. Бенюк – директор КЗ «Івано-Франківський Новий 
    театр» 
Виступили: Р. Марцінків, Р. Галіпчак, Н. Загурська 
Вирішили:   рішення № 200 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківського міського Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді за 
2018 рік  

 
Доповідав: І. Мних – директор Івано-Франківського міського 

Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 201 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми охорони культурної 

спадщини м. Івано-Франківська на 2016-2018 роки за 
2018 рік  

 
Доповідав: О. Кошик – голова ліквідаційної комісії 

Департаменту містобудування, архітектури та 
культурної спадщини міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 202 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про стан виконання «Програми будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту малих 
архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових 
майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах     
м. Івано-Франківська на 2017-2020 роки» у 2018 році 

 
Доповідав:   Н. Куземка  – заступник директора Департаменту 
    молодіжної політики та спорту, начальник відділу 
    сім’ї та гендерної політики міської ради  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 203 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу з розгляду пропозицій 

інститутів громадянського суспільства, яким 
надається фінансова підтримка з міського бюджету 

 
Доповідав:   Н. Куземка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 204 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до «Комплексної 
програми запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру та 
підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної 
служби м. Івано-Франківська до дій за призначенням 
на 2016 – 2020 роки»  

 
Доповідав:   В. Мацалак – начальник міського відділу УМНС 

  України в Івано-Франківські області 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 205 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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7. СЛУХАЛИ: Про погодження Інвестиційної програми 

Державного міського підприємства «Івано-
Франківськтеплокомуненерго» на 2019 рік 

 
Доповідав:   Р. Гайда – директор ДМП «Івано-Франківськтепло-
    комуненерго» 
Виступили: Р. Марцінків, В. Войтик 
Вирішили:   рішення № 206 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про встановлення анотаційної дошки  
 
Доповідав: С. Козлов – заступник керівника Секретаріату 

міської ради  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 207 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про план основних заходів міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту на 2019 рік  

 
Доповідав: І. Влізло – начальник управління з питань 

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

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 208 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про відзначення в місті 205-ї річниці від дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка  
 
Доповідав:   І. Кінаш – начальник відділу внутрішньої політики 
    міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 209 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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11. СЛУХАЛИ: Про роботу із зверненнями громадян у 2018 році  
 
Доповідала: Н. Шологон – начальник відділу звернень громадян 

міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, Р. Зелик 
Вирішили:   рішення № 210 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав:   Р. Галіпчак – начальник управління капітального 
    будівництва міськвиконкому 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 211 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення І Івано-Франківського 

фестивалю гумору на кубок міського голови «Фіглі-
міглі»  

 
Доповідала: Н. Загурська – директор Департаменту культури 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 212 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.08.2016р. №519 
 
Доповідала:  Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 213 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.01.2019р. № 39 
 
Доповідала:  Н. Загурська 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 214 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 17.01.2019р. 
№ 40  

 
Доповідала:  Н. Загурська 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 215 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
    міської ради від 24.03.2017р. №202 
 
Доповідала: Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 216 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на виготовлення копії Призу 

Європи  
 
Доповідала: Н. Кромкач – начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 217 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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19. СЛУХАЛИ: Про продовження дії абзаців 1,2 пункту 1 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 12.12.2018р. 
№1363 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги»  

 
Доповідав: Р. Зелик – перший заступник директора 

департаменту соціальної політики виконкому міської 
ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 218 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 В. Дротянко вийшла із засідання виконавчого 

комітету. 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 
Доповідав:   Р. Зелик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 219 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про погодження умов проекту мирової угоди між 

виконавчим комітетом та ТОВ «Виторг» у справі 
№909/1110/18  

 
Доповідав:   І. Гриненько – директор Департаменту комунальних 
    ресурсів міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 220 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 221 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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23. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 

міської ради 
 
Доповідав: А. Лис – заступник керуючого справами-начальник 

управління організаційно-інформаційної роботи та 
контролю міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 222 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про введення в дію результатів конкурсу з 

спеціальних перевезень пасажирів до садово-
городніх масивів  

 
Доповідав:   О. Ганчак – начальник управління транспорту та 
    зв’язку міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 223 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про забезпечення перевезень дітей, учасників АТО 
 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 224 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про забезпечення перевезень прочан 
 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 225 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
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27. СЛУХАЛИ: Про проведення заходів з нагоди відзначення Дня 

працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення 

 
Доповідав:   М. Смушак – директор Департаменту житлової,  
    комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 226 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступили: Р. Марцінків, В. Сусаніна 
Вирішили:   рішення № 227 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про надання вихідних даних – містобудівних умов 

та обмежень  для проектування об’єкта будівництва 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 228 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1. 
 
 
 
 
 
 

 Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

 комітету міської ради     Ігор Шевчук  


