
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 
від 16.10.2018 року № 41 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
16.10.18р. 

 

Розпочато засідання о  16  год.   00  хв. 

Закінчено засідання о  16   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  
 
Б. Білик   - заступник міського голови  
 
В. Сусаніна   - заступник міського голови-начальник фінансового 
      управління   
 
О. Левицький  - заступник міського голови 
 
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 
 

 
Відсутні: 

О. Кайда  
В. Войтик   
О. Петечел   
Я. Яцишин    



 - 2 - 

     
 

Присутні  на засіданні: 
  
 
М. Бойко    - начальник управління охорони здоров’я 
      міської ради  
 
І. Валько   - головний спеціаліст з питань виховної роботи та 
      позашкільної освіти Департаменту освіти та науки 
      міської ради 
 
І. Влізло    - начальник управління з питань надзвичайних  
      ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та  
      діяльності правоохоронних органів міської ради 
 
І. Дутчак    - заступник начальника служби у справах дітей  
      міської ради  
 
Р. Зелик   - перший заступник директора департаменту  
      соціальної політики виконкому 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, начальник відділу сім’ї та  
        гендерної політики міської ради 
 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та  
      інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
      міської ради 
 
І. Максимчук   - директор Департаменту освіти та науки міської 
      ради 
 
Л. Михайлишин  - головний спеціаліст відділу економічного аналізу 
      та стратегічного планування управління економіч- 
      ного та інтеграційного розвитку виконавчого  
      комітету міської ради 
 
З. Никорак   - завідувача сектора екології відділу енергозбережен- 
      ня та екології управління економічного та інтегра- 
       ційного розвитку виконавчого комітету міської 
      ради 
 
А. Прусак   - директор КП «Муніципальна варта» 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
В. Семанюк   - директор департаменту соціальної політики 
      виконкому міської ради 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  
      політики та благоустрою міської ради 
 
Д. Травкіна   - провідний інженер виробничо-технічного відділу  
      КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
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Т. Устинська  - консультант з питань ЗМІ відділу патронатної 
      служби міської ради 
 
О. Хімій   - начальник адміністративно-господарського  

     управління міської ради 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
      відділу міської ради 
 
представники ЗМІ, громадськості міста. 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
1. Включити в порядок денний: 
  
 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  

 
Результати голосування по даному питанню: 

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

рішення «Про звільнення від сплати пайову         
участі замовників будівництва у створенні і     
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста»  

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

рішення «Про виконання міського  бюджету за 9 
місяців 2018 року»  

 
Результати голосування по даному питанню: 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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 Про укладення Меморандуму про співробітництво з 

Громадською організацією «Фонд розвитку міст»  
 

Результати голосування по даному питанню: 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
2. Виключити з порядку денного: 
 
 Про демонтаж самовільно встановленої огорожі  
 

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. 

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми військово-патріотичного 

виховання дітей та молоді м. Івано-Франківська на 
2016-2020 роки  

 
Доповідав:   І. Максимчук – директор Департаменту освіти та 
    науки  міської ради    
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1101 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Івано-Франківська на 
2016-2020 роки станом на 01.10.2018р. 

 
Доповідала: Н. Кромкач – начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
міської ради  

Виступили: Р. Марцінків, М. Вітенко 
Вирішили:   рішення № 1102 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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3. СЛУХАЛИ: Про виконання Програм (Положень) соціального 

захисту в м. Івано-Франківську на 2018-2020 роки 
 
Доповідав:  В. Семанюк – директор департаменту соціальної 

 політики виконкому міської ради 
Виступили:  Р. Марцінків, О. Левицький, В. Сусаніна, М. Вітенко 
Вирішили:  рішення № 1103 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про комісію з розгляду питань надання субсидій на 

оплату житлово-комунальних послуг, пільг для 
населення  

  
Доповідав:   В. Семанюк 
Виступили: Р. Марцінків, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 1104 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
   
Доповідав: В. Семанюк 
Виступили: О. Левицький, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1105 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 
Доповідав: В. Семанюк 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1106 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги  
 
Доповідала:  М. Бойко – начальник управління охорони здоров’я 
    міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1107 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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8.  СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про зміну назви комунального 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №25 
«Янголятко» Івано-Франківської міської ради Івано-
Франківської області»  

 
Доповідав:               І. Максимчук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Виступив:   Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1108 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 28.01.2016р. № 19-3 «Про Програму «Освіта 
міста Івано-Франківська. 2016-2020 роки»  

 
Доповідав: І. Максимчук 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1109 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про затвердження логотипу міста Івано-
Франківська»  

 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1110 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про оплату членського внеску Асоціації 

«Енергоефективні міста України»  
 
Доповідала:  Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1111 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 15.12.2017р. №363-17 «Про затвердження плану 
діяльності Івано-Франківської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»  

 
Доповідала: Н. Кромкач  
Виступив: Р.  Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1112 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про Програму посилення 
конкурентоспроможності малого і середнього 
підприємництва у м. Івано-Франківську на 2019-  
2021 р.р.»  

 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1113 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про встановлення річного розміру 
орендної плати на земельні ділянки місцевим 
товаровиробникам»  

 
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1114 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
15. 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:  І. Дутчак – заступник начальника служби у справах 
    дітей виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1115 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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16. СЛУХАЛИ: Про утворення прийомної сім’ї і влаштування на 

виховання та спільне проживання дитини  
 
Доповідала: І. Дутчак  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1116 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та подальше влаштування  
 
Доповідала: І. Дутчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1117 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про припинення функціонування прийомної сім’ї 

Гришечко Т.В. на території м.Івано-Франківська  
 
Доповідала:  І. Дутчак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1118 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення творчого звіту 

Об’єднання муніципальних мистецьких колективів 
міста   

 
Доповідав: О. Левицький – заступник міського голови 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1119 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про видачу дитячих 

наборів «Baby-box» для новонароджених окремих 
категорій сімей  

 
Доповідав: Н. Куземка – заступник директора Департаменту 

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

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1120 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних умов на приєднання 

індивідуальних житлових будинків до 
централізованих систем водопостачання та 
водовідведення  

 
Доповідав: Д. Травкіна – провідний інженер виробничо-

технічного відділу КП «Івано-Франківськводоеко-
техпром»  

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1121 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про програму розвитку житлово-
комунальної сфери міста Івано-Франківська на 2018-
2022 роки» 

 
Доповідав:   М. Смушак – директор Департаменту житлової,  
    комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1122 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про будівництво зовнішньої мережі водопостачання  
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1123 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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24. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж  
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1124 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: І. Влізло – начальник управління з питань 

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

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1125 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
26. 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 – заступник міського голови – начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 
міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1126 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
27. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про звільнення від сплати пайову        
участі замовників будівництва у створенні і    
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста»  

 
Доповідала: В. Сусаніна  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1127 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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28. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних умов на приєднання 

об’єктів до централізованих систем водопостачання 
та водовідведення  

 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1128 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення «Про виконання міського  бюджету за 9 
місяців 2018 року»  

 
Доповідала: В. Сусаніна 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1129 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про укладення Меморандуму про співробітництво з 

Громадською організацією «Фонд розвитку міст»  
 
Доповідав: А. Прусак – директор КП «Муніципальна варта» 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 1130 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 


