
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 13.07.2017 року № 19 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
13.07.17р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  00  хв. 

Закінчено засідання о  14  год.   25  хв. 

  
Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 
 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови 
 
О. Кайда   - заступник міського голови 
 
Б. Білик   - заступник міського голови 
 
О. Левицький  - заступник міського голови 
 
І. Шевчук   - керуючий справами виконавчого комітету міської  

  ради     
 
В. Войтик   - шеф редактор газети “Галка” 
 
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 
 
Я. Яцишин    - директор ТзОВ “Будінвест” 
 

 
Відсутні: 

О. Савчук    
Д. Демків    
І. Криховецький   
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Присутні  на засіданні: 
 
 
 
О. Бевський   - начальник Місцевої пожежної команди 
 
О. Ганчак    - начальник управління транспорту та зв’язку 
      міської ради 
 
І. Гриненько   - директор Департаменту комунальних ресурсів 
      міської ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  

  ради  
 
В. Ковальчук  - перший заступник начальника управління  
      капітального будівництва міської ради 
 
М. Ковбас   - заступник начальника управління з питань 

  надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної  
      роботи та  діяльності правоохоронних органів 
      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 
 
С. Лосюк    - заступник директора Департаменту містобудуван- 

  ня, архітектури та культурної спадщини міської  
  ради 

 
В. Матешко   - директор Департаменту молодіжної політики та  

  спорту міської ради 
 
В. Мельничук  - заступник начальника адміністративно- 

  господарського управління міської ради 
 
Л. Никорак   - заступник директора Департаменту культури 
      міської ради 
 
Б. Питель    - начальник управління адміністративних послуг 
      міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради 
 
І. Смаль    - директор Департаменту освіти та науки міської  
      ради 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою міської ради 
 
Т. Слободян  - начальник відділу координації закупівель та  

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

 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
 
 
1. Включити: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про прийняття участі в конкурсі з 
повторного продажу пакету акцій ПрАТ “Івано-
Франківський локомотиворемонтний завод” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про зміну назви, затвердження нової 
редакції статуту, табеля оснащеності та нормативів 
готовності дій за призначенням Місцевої пожежної 
команди м. Івано-Франківська” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 

Про затвердження тимчасової схеми розміщення 
однотипних об’єктів дрібнороздрібної торгівлі 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

 
Про створення чергової аварійно-відновлювальної 
групи під час погіршення погодних умов 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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Про передачу на баланс 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

Про забезпечення перевезення до с. Люча 
Косівського району 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

Про надання одноразової матеріальної допомоги 
 

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

Про проведення фестивалю “Все українське на 
новий лад” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

Про проведення фестивалю весільно-ресторанної 
музики “Лабух-ФЕСТ” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

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

Про відзначення в місті 161-ї річниці від дня 
народження І.Я.Франка 

 
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 внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін у штатний розпис 
Хриплинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 
області” 

 
Доповідав: І. Смаль - директор Департаменту освіти та науки 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 467 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про зміни в мережі загальноосвітньої школи-садка 

№ 3 з групами цілодобового перебування дітей 
Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 
області 

     
Доповідав: І. Смаль  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 468 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-кошторисної документації 
 
Доповідав: І. Смаль 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 469 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про прийняття участі в конкурсі з 
повторного продажу пакету акцій ПрАТ “Івано-
Франківський локомотиворемонтний завод” 

 
Доповідав:   І. Гриненько - директор Департаменту комунальних
    ресурсів міської ради 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 470 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 2 
 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про зміну назви, затвердження нової 
редакції статуту, табеля оснащеності та нормативів 
готовності дій за призначенням Місцевої пожежної 
команди м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав: О. Бевський – начальник Місцевої пожежної 

команди 
Виступили: О. Левицький, О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 471 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
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 

Виступили: О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 472 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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7. СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи 
 
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 № 473 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження тимчасової схеми розміщення 

однотипних об’єктів дрібнороздрібної торгівлі 
  
Доповідав: Т. Слободян 
Виступили: Р. Марцінків, М. Смушак, М. Вітенко, Я. Яцишин,  

О. Левицький, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 474 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 
розваг 

 
Доповідав: Т. Слободян 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 475 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс закінченого будівництвом 

об’єкта 
 
Доповідав: В. Ковальчук - перший заступник начальника 

управління капітального будівництва 
міськвиконкому 

Виступили: М. Вітенко, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 476 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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11. СЛУХАЛИ: Про затвердження комісії з обстеження технічного 

стану будинків у місті 
   
Доповідав: М. Смушак – директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 477 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. 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 № 478 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав:  М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 479 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 480 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про затвердження комісії з питань відшкодування з 

місцевого бюджету частини суми кредитів 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 481 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про створення чергової аварійно-відновлювальної 

групи під час погіршення погодних умов 
 
Доповідав: М.Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 482 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про введення в дію результатів конкурсу на 

перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування 

 
Доповідав: О. Ганчак - начальник управління транспорту та 

зв’язку міської ради 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 483 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 484 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 



 - 10 - 

 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про забезпечення перевезення до с. Люча 

Косівського району 
 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 485 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження архітектурних типів тимчасових 

споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав: О. Кошик - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури та культурної 
спадщини міської ради 

Виступили: Б. Білик, І. Шевчук, Р. Марцінків, Я. Яцишин,          
Я. Зуб’як 

Вирішили:   рішення № 486 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 11  
    проти   - 1 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених об’єктів 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 487 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги 
 
Доповідав: В. Семанюк - директор департаменту соціальної 

політики виконкому міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 488 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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23. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги 
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 489 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про адміністративні послуги 
 
Доповідав: Б. Питель - начальник управління адміністративних 

послуг міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 490 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про заохочення мешканців м. Івано-Франківська, які 

виявили бажання проходити військову службу за 
контрактом в Збройних Силах України 

 
Доповідав: М. Ковбас - заступник начальника управління з 

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

Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 491 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів для придбання відзнак 

міського голови міста Івано-Франківська “За честь і 
звитягу” 

 
Доповідав: В. Мельничук - заступник начальника 

адміністративно-господарського управління міської 
ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 492 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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27. СЛУХАЛИ: Про проведення фестивалю “Все українське на 

новий лад” 
 
Доповідав: Л. Никорак - заступник директора Департаменту 

культури міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 493 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про проведення фестивалю весільно-ресторанної 

музики “Лабух-ФЕСТ” 
 
Доповідав: Л. Никорак 
Виступили: О. Левицький, Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 494 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про відзначення в місті 161-ї річниці від дня 

народження І.Я.Франка 
 
Доповідав: Л. Никорак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 495 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 

 


