
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 02.08.2017 року № 22 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
02.08.17р. 

 

Розпочато засідання о  16  год.  00  хв. 

Закінчено засідання о  16 год.   30  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 
 
О. Петечел - доцент кафедри кримінального права Прикарпат- 

ського національного університету ім. В.Стефаника 
 

С. Романюк   - заступник директора Будівельного підприємства
      “ЕСПО” 
 
М. Сеньків   - приватний підприємець 
 
Я. Яцишин    - директор ТзОВ “Будінвест”. 
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Присутні  на засіданні: 
 
 
І. Влізло    - начальник управління з питань надзвичайних  

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

О. Ганчак    - начальник управління транспорту та зв’язку 
      міської ради 
 
І. Гриненько  - директор Департаменту комунальних ресурсів  

  міської ради 
 
І. Кінаш    - начальник відділу внутрішньої політики міської 

  ради 
 
Н. Кедик   - директор Департаменту правової політики міської  

  ради  
 
Х. Костирко  - радник міського голови 
 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та інтеграцій- 
        ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
О. Кошик   - директор Департаменту містобудування,  

  архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
В. Матешко   - директор Департаменту молодіжної політики та  

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

  політики та благоустрою міської ради 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу міської ради 
 
Т. Штогрин-Коржан  - начальник відділу координації закупівель та  

  цінового моніторингу управління економічного та  
        інтеграційного розвитку виконавчого комітету  
      міської ради 
 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
1. Розглянути Про організацію табору для групи молоді з м. Івано- 
    першим проект: Франківська у селі Корчмін в гміні Ульхувек 

Республіки Польща 
 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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2. Включити в  порядок денний: 
  

Про підтримку VІІ Івано-Франківського велопараду 
дівчат 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про проведення спортивного фестивалю 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про виділення коштів 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
3. Виключити з порядку денного: 

 
Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про затвердження детального плану 
території в межах вулиць Євгена Коновальця - 
Чорновола - О. Сорохтея - Національної Гвардії у    
м. Івано-Франківську” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про затвердження детального плану 
території (уточнення положень діючого 
генерального плану міста Івано-Франківська) для 
будівництва та обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків на вул. Джохара Дудаєва, 28 в    
м. Івано-Франківську” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території для будівництва споруди 
громадського призначення на вул. Гарбарській 29, 31 
у м. Івано-Франківську” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
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4. Голосування за  порядок денний в цілому: 
     

за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про організацію табору для групи молоді з м. Івано-

Франківська у селі Корчмін в гміні Ульхувек 
Республіки Польща 

 
Доповідав: І. Кінаш - начальник відділу внутрішньої політики 

міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, О. Савчук, Б. Білику 
Вирішили:   рішення № 554 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про підтримку VІІ Івано-Франківського велопараду 

дівчат 
     
Доповідав: В. Матешко - директор Департаменту молодіжної 

політики та спорту міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, О. Левицький, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 555 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про проведення спортивного фестивалю 
 
Доповідав:   В. Матешко  
Виступили: Р. Марцінків, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 556 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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4. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
 
Доповідав:   В. Матешко  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 557 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про нову редакцію Положення про міську ланку 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту 

 
Доповідав: І. Влізло - начальник управління з питань 

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

Виступили: О. Кайда, О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 558 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. 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 № 559 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про проведення в місті свята Першого портфелика 
 
Доповідала: З. Сливка 
Виступили:   О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 560 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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8.  СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 
  
Доповідала: Н. Кромкач - начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
міської ради виконавчого комітету міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 561 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про підписання Угоди про партнерську співпрацю 

між містами Івано-Франківськ (Україна) та Бродніца 
(Польща) 

 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 562 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про результати моніторингу функціонування 

тимчасових споруд в м. Івано-Франківську 
 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан - начальник відділу координації 

закупівель та цінового моніторингу управління 
економічного та інтеграційного розвитку міської 
ради 

Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 16 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення та облаштування 

торгових майданчиків на території м. Івано-
Франківська 

 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан  
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда 
Вирішили:   рішення № 563 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про погодження на розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 
розваг 

 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан  
Виступили: Р. Марцінків, О. Ганчак, О. Левицький, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 564 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про розміщення холодильних вітрин поруч 

тимчасових споруд 
 
Доповідала:  Т. Штогрин-Коржан 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - немає 
    утримались  - 16 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зупинкових 

комплексів 
 
Доповідав: О. Ганчак - начальник управління транспорту та 

зв’язку міської ради 
Виступили: Я. Яцишин, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 565 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на міських автобусних 

маршрутах загального користування 
 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступили: О. Савчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 566 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10.09.2015р. № 501 
 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступили: О. Левицький, О. Кайда, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 567 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про забезпечення перевезень 
 
Доповідав: О. Ганчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 568 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик - директор Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини міської ради 
Виступили: О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 569 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про надання вихідних даних - містобудівних умов та 

обмежень для проектування об’єкта будівництва 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 570 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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20. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав: М. Смушак - директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 571 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 572 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 573 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 574 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає. 
 
 
 
 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради     Ігор Шевчук 


