
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 
від 04.04.2019 року № 17 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
04.04.19р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  30  хв. 

Закінчено засідання о  16  год.  15  хв. 
 
 

Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 
 
 
Р. Марцінків   - міський голова 
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови  
 
Б. Білик   - заступник міського голови 
 
О. Левицький  - заступник міського голови    
 
В. Сусаніна   - заступник міського голови-начальник фінансового 
      управління 
 
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. Савчук    
О. Кайда 
В. Войтик   
О. Петечел  
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Присутні  на засіданні: 
 
 
М. Бойко   - начальник управління охорони здоров’я міської 
      ради 
 
В. Васірук   - директор Івано-Франківської дитячої хореографіч- 
      ної школи 
 
Н. Волочій   - головний спеціаліст сектора з протокольної  
      роботи загального відділу міської ради 
 
В. Гайдар   - директор КП «Простір Інноваційних Креацій  
      «Палац» 
 
А. Гандера   - директор Івано-Франківської дитячо-юнацької  
      спортивної школи № 2 
 
А. Гіглюк    - заступник начальника управління транспорту  та  
      зв’язку міської ради 
 
Л. Голіневич  - директор СДЮСШОР № 1 
 
В. Голутяк    - директор КП «Електроавтотранс» 
 
І. Гриненько  - директор Департаменту комунальних ресурсів 
      міської ради 
 
Н. Дмитраш   - начальник управління праці міської ради 
 
Н. Загурська   - директор Департаменту культури міської ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  
      ради 
 
Г. Кецало   - директор Івано-Франківської дитячої музичної  
      школи №1 імені Миколи Лисенка 
 
І. Кінаш    - начальник відділу внутрішньої політики міської 
      ради 
 
В. Ковальчук  - перший заступник начальника управління  
      капітального будівництва міськвиконкому 
 
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 
 
І. Максимчук  - директор Департаменту освіти та науки міської 
      ради 
 
В. Матешко   - директор Департаменту молодіжної політики та  
      спорту міської ради 
 
Н. Микула   - заступник директора Департаменту освіти та науки  
      міської ради 
 
І. Попадюк   - начальник управління інвестиційної політики 
      міської ради 
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А. Прокіпчук  - заступник голови ліквідаційної комісії  
      Департаменту містобудування, архітектури та  
      культурної спадщини міської ради 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому 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 
 
М. Сторожук  - спеціаліст відділу програмного та комп’ютерного 
      забезпечення міської ради 
 
Д. Травкіна   - начальник виробничо-технічного відділу КП  
      «Івано-Франківськводоекотехпром» 
 
Т. Устинська  - консультант з питань ЗМІ відділу патронатної 
      служби міської ради 
 
М. Цюцьмаць  - директор «Об’єднання муніципальних мистецьких  
      колективів Івано-Франківська» 
 
А. Шнайдер  - директор Центру сучасного мистецтва. 
 
 
представники ЗМІ, громадськості міста. 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
1. Включити в порядок денний: 
  
 Про виділення коштів  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про встановлення копії наріжного каменю 

присвяченому Першій Українській Церкві  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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 Про проведення фан-зони МФК «Прикарпаття» 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про затвердження переможця конкурсу на 

спорудження пам’ятника С.Г.Пушику 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про затвердження переможця конкурсу на 

спорудження пам’ятного знака «Пожежникам-
рятівникам» 

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про затвердження концептуальної схеми розміщення 

тимчасових споруд на вул. Привокзальній 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про надання вихідних даних – містобудівних умов 

та обмежень  для проектування об’єкта будівництва  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
  
 Про затвердження архітектурних типів тимчасових 

споруд у м.Івано-Франківську 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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 Про видачу дозволів (ордерів) на порушення об’єктів 

благоустрою на території міста  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
  
 Про погодження договорів про пайову участь 

замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструк-
тури міста  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про скасування рішення 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає  
 
 
 Про затвердження проектної документації  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про земельні питання»  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про внесення на розгляд  міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до Договору купівлі-
продажу пакета акцій ПрАТ «Івано-Франківський 
локомотиворемонтний завод» та Бізнес-плану 
післяприватизаційного розвитку»  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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 Про внесення на розгляд  міської ради проекту 

рішення «Про розгляд клопотання Головного 
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській 
області  від 22.03.2019 року №18-9-0.43-1790/0/2-19»  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про тарифи на проїзд у міському  пасажирському 

транспорті загального користування 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.02.2017р. №145  «Про пільговий 
проїзд у міському пасажирському транспорті»  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає.  
 
 
2. Виключити з порядку денного:  
 
 Про проведення конкурсу на визначення виконавців 

послуг з вивезення твердих побутових відходів 
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
3. Голосування за  порядок денний в цілому: 
     
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про звіт комунального концертного закладу 

культури «Об’єднання муніципальних мистецьких 
колективів Івано-Франківська» 

 
Доповідала: М. Цюцьмаць – директор «Об’єднання 

муніципальних мистецьких колективів Івано-
Франківська» 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 344 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
     
    
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківського Центру сучасного 

мистецтва  
 
Доповідав:   А. Шнайдер – директор Центру сучасного мистецтва 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 345 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
    
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківської спеціалізованої дитячо-

юнацької спортивної школи олімпійського резерву 
№ 1 Івано-Франківської міської ради Івано-
Франківської області за 2018 рік 

 
Доповідала:  Л. Голіневич – директор СДЮСШОР № 1 
Виступили: Р. Марцінків, Я. Яцишин, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 346 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківської дитячої хореографічної 

школи 
 
Доповідав:   В. Васірук – директор Івано-Франківської дитячої 
    хореографічної школи  
Виступили: Р. Марцінків, Н. Загурська 
Вирішили:   рішення № 347 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківської дитячої музичної школи 

№1 імені Миколи Лисенка  
 
Доповідала:  Г. Кецало – директор Івано-Франківської дитячої 
    музичної школи №1 імені Миколи Лисенка 
Виступили: Р. Марцінків, Н. Загурська, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 348 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про звіт Івано-Франківської дитячо-юнацької 

спортивної школи № 2 за 2018 рік 
 
Доповідав:   А. Гандера – директор Івано-Франківської дитячо-
    юнацької спортивної школи № 2 
Виступили: Р. Марцінків, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 349 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Експертну раду 

при виконавчому комітеті Івано-Франківської 
міської ради  

 
Доповідала:  М. Бойко – начальник управління охорони здоров’я 
    міської ради 
Виступив: Р. Марцінків  
Вирішили:   рішення № 350 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради від 20.09.2018 року 
№ 1018  

 
Доповідала:  М. Бойко 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 351 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ:  Про проведення загальноміської Хресної Дороги  
 
Доповідав:   І. Кінаш – начальник відділу внутрішньої політики 
    міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 352 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про відзначення в місті 30-ої річниці відновлення 

Пласту в Україні  
 
Доповідав:   В. Матешко – директор Департаменту молодіжної 
    політики та спорту міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 353 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення фестивалю «Івано-

Франківськ – місто для життя»  
 
Доповідала: Н. Загурська – директор Департаменту культури 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 354 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення VII національного 

бієнале ім.С.Назаренка «Фотопортрет 2019»»  
 
Доповідала: Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 355 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення ХХVIIІ Міжнародного 

пленеру художників «Івано-Франківськ – 
Старовинний Станіслав» 

 
Доповідала:  Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 356 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення фестивалю мистецтв 

«Барви дитинства» 
 
Доповідала:  Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 357 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про передачу майна на баланс 
 
Доповідала: Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 358 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів  
 
Доповідала: Н. Загурська 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 359 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про проведення акції «Тріумф-2018» 
 
Доповідала:  Н. Кромкач – начальник управління економічного та 
    інтеграційного розвитку міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 360 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про клопотання про представлення до присвоєння  

почесного  звання «Заслужений економіст України» 
 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 361 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 362 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 



 - 12 - 

 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 363 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 364 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 365 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідав:   І. Попадюк – начальник управління інвестиційної 
    політики міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 366 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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24. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідав: І. Попадюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 367 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідала: Н. Дмитраш – начальник управління праці міської 

ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 368 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідала: Н. Дмитраш 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 369 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення міського конкурсу 

«Молодий коваль Прикарпаття» серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів міста 

 
Доповідала: Н. Дмитраш 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 370 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 



 - 14 - 

 
 
28. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення міського конкурсу з 

визначення кращого зварника серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів міста 

 
Доповідала: Н. Дмитраш 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 371 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. 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 № 372 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти та подальше 

влаштування 
 
Доповідала: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 373 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд міської ради проекту 

рішення «Про надання згоди на списання 
господарської будівлі Івано-Франківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської 
області»  

 
Доповідав: І. Максимчук – директор Департаменту освіти та 

науки міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 374 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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32. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії дозволу на тимчасове 

встановлення збірно-розбірного металевого гаража 
 
Доповідав:   В. Семанюк – директор департаменту соціальної 
    політики виконкому міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 375 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 376 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 377 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
35. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 378 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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36. СЛУХАЛИ: Про організацію і проведення весняної толоки  
 
Доповідав:   М. Смушак – директор Департаменту житлової,  
    комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 379 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
37. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до Статуту 
комунального підприємства «Простір Інноваційних 
Креацій «Палац» 

 
Доповідав:   В. Гайдар – директор КП «Простір Інноваційних 
    Креацій «Палац» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 380 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
38. СЛУХАЛИ: Про встановлення копії наріжного каменю 

присвяченому Першій Українській Церкві  
 
Доповідав: В. Гайдар 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 381 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
39. СЛУХАЛИ: Про проведення фан-зони МФК «Прикарпаття»  
 
Доповідав: В. Гайдар 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 382 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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40. СЛУХАЛИ: Про використання майна 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 383 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
41. СЛУХАЛИ: Про демонтаж рекламних конструкцій та вивісок 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 384 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
42. СЛУХАЛИ: Про демонтаж малих архітектурних форм 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 385 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
43. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 386 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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44. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 387 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
45. СЛУХАЛИ: Про коригування граничного тарифу на послугу з 

доставки померлих на судмедекспертизу 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 388 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
46. СЛУХАЛИ: Про видачу дозволів (ордерів) на порушення об’єктів 

благоустрою на території міста 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 389 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
47. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав: О. Кошик – голова ліквідаційної комісії 

Департаменту містобудування, архітектури та 
культурної спадщини міської ради 

Виступили: Р. Марцінків, Н. Кедик, С. Федорців 
Вирішили:   рішення № 390 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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48. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес  
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступили: Р. Марцінків, Д. Демків 
Вирішили:   рішення № 391 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
49. СЛУХАЛИ: Про затвердження переможця конкурсу на 

спорудження пам’ятника С.Г.Пушику 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 392 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
50. СЛУХАЛИ: Про затвердження переможця конкурсу на 

спорудження пам’ятного знака «Пожежникам-
рятівникам»  

 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 393 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
51. СЛУХАЛИ: Про затвердження концептуальної схеми розміщення 

тимчасових споруд на вул. Привокзальній 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 394 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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52. СЛУХАЛИ: Про надання вихідних даних – містобудівних умов 

та обмежень  для проектування об’єкта будівництва 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 395 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
53. СЛУХАЛИ: Про затвердження архітектурних типів тимчасових 

споруд у м.Івано-Франківську 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків, О. Гнатків - підприємець 
Вирішили:   рішення № 396 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
54. 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 № 397 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
55. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову участь 

замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструк-
тури міста 

 
Доповідала: В. Сусаніна – заступник міського голови – начальник 

фінансового управління 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 398 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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56. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення  
 
Доповідала: В. Сусаніна  
Виступили: Р. Марцінків, М. Вітенко, О. Левицький, В. Сусаніна 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 13 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
57. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення та облаштування 

торгових майданчиків на території м. Івано-
Франківська  

 
Доповідав: Т. Слободян – заступник начальника відділу 

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

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 399 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
58. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 
розваг 

 
Доповідав: Т. Слободян 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 400 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
59. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Договору про організацію 

надання транспортних послуг міським електричним 
транспортом затвердженого рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 12.12.2018 р. №1367 

 
Доповідав: В. Голутяк – директор КП «Електроавтотранс» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 401 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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60. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектної документації 
 
Доповідав: В. Ковальчук – перший заступник начальника 

управління капітального будівництва міськвикон-
кому 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 402 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
61. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про земельні питання»  
 
Доповідав:   І. Гриненько – директор Департаменту комунальних 
    ресурсів міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 403 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
62. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд  міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до Договору купівлі-
продажу пакета акцій ПрАТ «Івано-Франківський 
локомотиворемонтний завод» та Бізнес-плану 
післяприватизаційного розвитку»  

 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 404 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
63. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд  міської ради проекту 

рішення «Про розгляд клопотання Головного 
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській 
області  від 22.03.2019 року №18-9-0.43-1790/0/2-19» 

 
Доповідав: І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 405 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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64. СЛУХАЛИ: Про тарифи на проїзд у міському  пасажирському 

транспорті загального користування  
 
Доповідав: А. Гіглюк – заступник начальника управління 

транспорту та зв’язку міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, М. Сеньків, Я. Яцишин, О. Левицький, 

В. Сусаніна, О. Стахів, О. Сохан – перевізники  
Вирішили:   рішення № 406 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - 2 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
65. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.02.2017р. №145  «Про пільговий 
проїзд у міському пасажирському транспорті» 

 
Доповідав: А. Гіглюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 407 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  


