
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 20.07.2017 року № 20 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
20.07.17р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  00  хв. 

Закінчено засідання о  14 год.   35  хв. 

  
 

Брали участь в засіданні  

члени виконавчого комітету: 
 
 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
О. Кайда   - заступник міського голови 
 
Б. Білик   - 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 

 
С. Романюк   - заступник директора Будівельного підприємства
      “ЕСПО” 
 
М. Сеньків   - приватний підприємець 
 
 

 
Відсутні: 

О. Савчук    
М. Вітенко    
О. Левицький   
І. Криховецький   
О. Петечел  
Я. Яцишин    
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Присутні  на засіданні: 
 
 
 
О. Ганчак    - начальник управління транспорту та зв’язку 
      міської ради 
 
І. Гриненько   - директор Департаменту комунальних ресурсів 
      міської ради 
 
Н. Карабин    - керівник Секретаріату Івано-Франківської міської 

  ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  

  ради  
  

О. Кошик   - директор Департаменту містобудування,  
  архітектури та культурної спадщини міської ради 

 
Н. Куземка    - заступник директора Департаменту молодіжної  

  політики та спорту міської ради-начальник відділу  
  сім’ї та гендерної політики 

 
С. Лосюк    - заступник директора Департаменту містобудуван- 

  ня, архітектури та культурної спадщини міської  
  ради 

 
К. Обладан    - заступник директора Департаменту комунальних  

  ресурсів міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою міської ради 
 
З. Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Т. Слободян  - начальник відділу координації закупівель та  

  цінового моніторингу управління економічного  
  та інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
  міської ради 

 
В. Сусаніна   - начальник фінансового управління міської ради 
 
Т. Устинська  - консультант з питань ЗМІ відділу патронатної 
      служби міської ради 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу міської ради 
 
Н. Шологон   - начальник відділу звернень громадян міської ради 
 
 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
1. Включити: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10.09.2015р. № 500 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про затвердження тимчасової схеми розміщення 
однотипних об’єктів дрібнороздрібної торгівлі 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення змін до рішення від 15.12.2016р.        
№ 851 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 

 
Про затвердження технічних умов на приєднання 
об’єктів до централізованих систем водопостачання 
та водовідведення 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про надання вихідних даних - містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про надання одноразової матеріальної допомоги 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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Про проведення Міжнародного турніру з тенісу ITF 
WOMENS Ivano-Frankivsk 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
2. Виключити з порядку денного: 
     

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про затвердження нової редакції статутів 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Івано-
Франківська” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про надання дозволу на списання з 
балансу ПрАТ “Зелене господарство” основних 
засобів” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
    
3. Голосування за  порядок денний в цілому: 
     

за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 

 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про проведення Міжнародного турніру з тенісу ITF 

WOMENS Ivano-Frankivsk 
 
Доповідав: Н. Куземка - заступник директора Департаменту 

молодіжної політики та спорту міської ради 
начальник відділу сім’ї та гендерної політики 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 496 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про роботу із зверненнями громадян у І півріччі 

2017 року 
     
Доповідала: Н. Шологон - начальник відділу звернень громадян 

міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, В. Семанюк, В. Сусаніна, О. Ганчак,     

І. Шевчук 
Вирішили:   рішення № 497 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   І. Гриненько - директор Департаменту комунальних
    ресурсів міської ради 
Виступили: О. Кайда, І. Шевчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 498 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про оренду та безоплатне користування 
(позичку) об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   І. Гриненько 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 499 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про встановлення режиму роботи майданчиків для 

платного паркування транспортних засобів 
 
Доповідав: О. Ганчак - начальник управління транспорту та 

зв’язку міської ради  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 500 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10.09.2015р. № 500 
   
Доповідав: О. Ганчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 501 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. 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 № 502 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження тимчасової схеми розміщення 

однотипних об’єктів дрібнороздрібної торгівлі 
  
Доповідав: Т. Слободян 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 503 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    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 № 504 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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10. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про обслуговування коштів міського 
бюджету м. Івано-Франківська у частині бюджету 
розвитку та власних надходжень бюджетних установ 
в установах банків державного сектора у 2018 році” 

 
Доповідала: В. Сусаніна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 505 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про погодження договору про пайову                

участь замовників будівництва у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста 

 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 506 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10  
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 15.12.2016р.         

№ 851 
 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 507 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних умов на приєднання 

об’єктів до централізованих систем водопостачання 
та водовідведення 

 
Доповідала:  В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 508 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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14. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження Кредитного договору та 
Договору Гранту від 26.12.2016 р., укладеного між 
КП “Електроавтотранс” та ЄБРР, Договору гарантії, 
відшкодування та підтримки проекту від 
24.05.2017р., укладеного між Івано-Франківською 
міською радою та ЄБРР” 

 
Доповідав: М. Смушак – директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 509 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження детального плану 
території для багатоквартирної житлової забудови з 
приміщеннями громадського призначення на вул. 
Пасічній, 13,15,17,19, в м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав: О. Кошик - директор Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини міської        
ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 510 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку на вул. 
Селянській, 18-20 у м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 511 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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17. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 512 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради     

проекту рішення “Про надання дозволу на 
розроблення детального плану території для 
будівництва торгового центру з житловою 
надбудовою в межах вул. Короля Данила - Пилипа 
Орлика - Бельведерської (№7 по генплану) у            
м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 10 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради     

проекту рішення “Про надання дозволу на 
розроблення детального плану території для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку 
на вул. Береговій 18/1, 18/2, 20 та вул. Чистій 23/2 у 
м. Івано-Франківську” 

 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 513 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження архітектурних типів тимчасових 

споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків  
Вирішили:   рішення № 514 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - 1 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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21. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 515 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про надання вихідних даних - містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 516 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до Положення про 
оренду земельних ділянок комунальної власності у 
м. Івано-Франківську, затвердженого рішенням 45 
сесії міської ради від 19.06.2014 року № 1446-45” 

 
Доповідав: К. Обладан - заступник директора Департаменту 

комунальних ресурсів міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 517 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд звернень громадян (членів 
сімей загиблих (померлих) учасників АТО) щодо 
оформлення права власності на земельні ділянки” 

 
Доповідав: К. Обладан 
Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 518 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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25. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про проведення земельних торгів” 
 
Доповідав: К. Обладан 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 519 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради     

проекту рішення “Про продаж земельних ділянок 
комунальної власності” 

 
Доповідав: К. Обладан 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 520 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги 
 
Доповідав:   В. Семанюк - директор департаменту соціальної
    політики виконкому міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 521 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги 
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 522 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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29. СЛУХАЛИ: Про відзначення подякою міського голови та 

надання одноразової матеріальної допомоги 
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 523 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
30. 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 № 524 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 525 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 10 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає. 
 
 
 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради     Ігор Шевчук 

 


