
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 27.07.2017 року № 21 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
27.07.17р. 

 

Розпочато засідання о  14  год.  00  хв. 

Закінчено засідання о  14 год.   40  хв. 

  

Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 
 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
О. Савчук   - секретар міської ради 
 
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” 
 
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. Петечел  
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Присутні  на засіданні: 
 
 
Б. Дмитрук    - заступник начальника управління  економічного та  
        інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
      міської ради 
 
В. Голутяк    - директор КП “Електроавтотранс” 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  

  ради  
 
А. Кизим   - начальник управління комунального майна  

  Департаменту комунальних ресурсів міської ради 
 
М. Ковбас   - заступник начальника управління з питань 

  надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної  
      роботи та  діяльності правоохоронних органів 
      міської ради 
 
О. Кошик   - директор Департаменту містобудування,  

  архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
А. Лис    - заступник керуючого справами - начальник  
      управління організаційно-інформаційної роботи та  
      контролю міської ради 
 
М. Михаськів  - начальник відділу контролю управління 
      організаційно-інформаційної роботи та контролю  
      міської ради 
 
К. Обладан    - заступник директора Департаменту комунальних  

  ресурсів міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради 
 
О. Семків - т.в.о.начальника Управління з питань державного  

  архітектурно-будівельного контролю міської ради 
 
З. Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою міської ради 
 
В. Сусаніна   - начальник фінансового управління міської ради 
 
А. Строїч   - депутат міської ради 
 
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. 



 - 3 - 

 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
 
 
1. Включити: Про перенесення збірно-розбірного металевого 

гаража 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про виконання міського бюджету за І 
півріччя 2017 року” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про виділення коштів 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    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   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про перелік засобів масової інформації 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про нагородження працівників Івано-Франківського 
відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в області 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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Про нагородження військовослужбовців військової 
частини 1241 Західного оперативно-територіального 
об’єднання Національної гвардії України 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про використання нежитлових будівель на 
вул. Тарнавського, 12 в м. Івано-Франківську” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає    
 
 

Про присвоєння поштових адрес 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про відкриття “Простору дружби народів” 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про виділення коштів 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
2. Виключити з порядку денного: 
     

Про виділення коштів для придбання грамот 
виконавчого комітету міської ради та подяк міського 
голови 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
3. Голосування за  порядок денний в цілому: 
     

за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про проведення заходів з відпочинку учасників АТО 
 
Доповідав: В. Семанюк - директор департаменту соціальної 

політики виконкому міської ради  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 526 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про надання щомісячної матеріальної допомоги 
     
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 527 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Маційовській Л.Б. на 

укладення договору відчуження та зміну реєстрації 
місця проживання 

 
Доповідав:   В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 528 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про перенесення збірно-розбірного металевого 

гаража 
 
Доповідав:   В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 529 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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5. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову               

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

 
Доповідала: В. Сусаніна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 530 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про виконання міського бюджету за І 
півріччя 2017 року” 

   
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступили: Р. Марцінків, М. Вітенко, О. Левицький, О. Кайда,   

О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 531 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на укладання договору переводу 

боргу за договором про пайову участь замовників 
будівництва у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста 

 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 532 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
8.  СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
  
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 533 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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9. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних умов на приєднання 

об’єктів до централізованих систем водопостачання 
та водовідведення 

 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 534 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про перелік засобів масової інформації 
 
Доповідала: В. Сусаніна  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 535 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. 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 

Виступили: О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 536 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж та матеріалів 
 
Доповідав:   В. Голутяк - директор КП “Електроавтотранс” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 537 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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13. СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-кошторисної документації 
 
Доповідав:  М. Смушак – директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 538 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-кошторисної документації 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 539 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30.01.2017р. № 39 “Про передачу 
проектно-кошторисної документації” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 540 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 541 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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17. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 542 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. 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 № 543 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд клопотань фізичних і 
юридичних осіб із земельних питань” 

 
Доповідав: К. Обладан - заступник директора Департаменту 

комунальних ресурсів міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, І. Шевчук, Я. Яцишин, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 544 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд звернень громадян щодо 
оформлення права власності на земельні ділянки” 

 
Доповідав: К. Обладан 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 545 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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21. СЛУХАЛИ: Про припинення функціонування прийомної        

сім’ї 
 
Доповідала: З. Сливка - начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 546 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та подальше 
влаштування 

 
Доповідала: З. Сливка 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 547 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про нагородження працівників Івано-Франківського 

відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в області 

 
Доповідав: М. Ковбас - заступник начальника управління з 

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

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 548 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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24. СЛУХАЛИ: Про нагородження військовослужбовців     

військової частини 1241 Західного оперативно-
територіального об’єднання Національної гвардії                       
України 

 
Доповідав: М. Ковбас  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 549 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про використання нежитлових будівель    
на вул. Тарнавського, 12 в м. Івано-           
Франківську” 

 
Доповідала: А. Кизим - начальник управління комунального 

майна Департаменту комунальних ресурсів міської 
ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 550 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик - директор Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини міської        
ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 551 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 14 
    проти   - 1 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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. СЛУХАЛИ: Про відкриття “Простору дружби народів” 
 
Доповідав: Б. Дмитрук      - заступник начальника управління 

економічного та інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 552 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідав: Б. Дмитрук 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 553 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає. 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради     Ігор Шевчук 

 


