
 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 28.01.2014 року № 25-р 

 

Склад 

оргкомітету з проведення 

акції «Тріумф – 2013» 

 

Анушкевичус Віктор 

Андрюсович 

- міський голова, голова оргкомітету; 

Панасюк Руслан 

Володимирович 

- заступник міського голови, заступник голови 

оргкомітету; 

Верес Михайло 

Йосипович  

- заступник міського голови, заступник голови 

оргкомітету; 

Наливайко Юлія 

Ігорівна 

- помічник заступника міського голови, секретар 

оргкомітету; 

Білик Богдан 

Іванович 

- начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради; 

Вінничук Наталія 

Анатоліївна 

- консультант з питань ЗМІ відділу патронатної 

служби виконавчого комітету міської ради; 

Вітенко Микола 

Іванович 

- секретар міської ради ; 

Ганчак Олег 

Васильович 

- начальник управління торгівлі виконавчого 

комітету міської ради; 

Дмитрученко Іван 

Михайлович 

- начальник відділу енергозбереження та 

комунальних підприємств управління 

економічного та інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської ради; 

Карабін Надія 

Дмитрівна 

- начальник відділу промисловості та 

інвестиційного супроводу управління 

економічного та інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської ради; 

Петрик Мирослав 

Володимирович 

- начальник управління культури виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Рабарська Ірина 

Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу патронатної служби 

Руденко Сергій 

Миколайович 

- начальник відділу підтримки та розвитку 

підприємництва управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради; 

 

 

 

 

 



 

 

Сусаніна Вікторія 

Юріївна 

- начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Твердушко Валентина 

Григорівна 

 

 

- начальник відділу торгівлі управління торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; 

Третяк Олена 

Володимирівна 

 

- директор Івано-Франківського міського 

комунального підприємства ТРК «Вежа»; 

Устинський Володимир 

Васильович 

- начальник відділу туризму управління 

економічного та інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Шахоріна Вікторія 

Олександрівна 

- директор комунального підприємства «Міський 

рекламно-інформаційний центр» 

Шийчук Оксана 

Миколаївна 

- начальник  відділу міжнародних звۥязків 

управління економічного та інтеграційного 

розвитку виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                              Андрій Лис 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 2 



      до розпорядження 

                                                                                         міського голови 

        від______2014р. №___ 

 

Склад  

конкурсної комісії 

з визначення номінацій та їх переможців 

акції «Тріумф – 2013» 

 

Панасюк Руслан 

Володимирович 

- заступник міського голови, голова конкурсної 

комісії; 

Наливайко Юлія 

Ігорівна 

- помічник заступника міського голови, секретар 

конкурсної комісії; 

Білик Богдан 

Іванович 

- начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради; 

Бліннікова Олена 

Володимирівна 

- перший заступник начальника головного 

управління статистики в Івано-Франківській 

області (за згодою); 

Бубен Олександр 

Олександрович 

- голова постійної депутатської комісії міської 

ради з питань промисловості, підприємництва 

стратегічного розвитку міста, інвестицій та 

туризму (за згодою); 

Качкан   Віталій 

Васильович 

- керівник Туристичного альянсу (за згодою); 

Криворучко Світлана 

Миронівна 

- голова правління ПАТ "Хлібокомбінат", голова 

Дорадчої ради (за згодою); 

Вітенко Микола 

Іванович 

- секретар міської ради ; 

Михайловська 

Олександра 

Богданівна 

- перший заступник начальника ДПІ в м. Івано- 

Франківську (за згодою); 

 

Онуфріїв Роман 

Михайлович 

- голова постійної депутатської комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, цін та  

бюджету (за згодою); 

Пасічник Олександр 

Володимирович 

- директор Українсько-Канадського бізнес-центру 

(за згодою); 

Самулевич Світлана 

Леонідівна 

-  заступник президента ТПП, начальник відділу 

інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності, 

організаційної роботи та правового забезпечення 

(за згодою) 

Шахоріна Вікторія 

Олександрівна 

- директор комунального підприємства «Міський 

рекламно-інформаційний центр» 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                               Андрій Лис 

 



Пояснювальна записка 
до проекту розпорядження «Про підготовку до проведення акції «Тріумф-

2013» - вшанування лідерів економічного розвитку міста» 

 

1. Обгрунтування необхідності видання розпорядження. 

Для розробки заходів з проведення традиційної акції вшанування 

лідерів економічного прогресу міста Івано-Франківська за 2013 р. 

розроблено проект даного розпорядження. 

2. Мета і шляхи її досягнення. 

Мета прийняття розпорядження - заохочення суб’єктів господарської 

діяльності за досягнуті успіхи, відзначення кращих колективів 

підприємств шляхом нагородження їх призами для стимулювання 

покращення показників роботи. 

3. Правові аспекти. 

Статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначено правові та організаційні засади  прийняття розпорядження 

щодо проведення акції вшанування лідерів економічного розвитку міста 

згідно з чинним законодавством. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Виділення коштів на проведення акції сприятиме створенню додаткових 

стимулів підприємствам щодо  розвитку виробничого та економічного 

потенціалів, облаштуванню нових робочих місць, які в майбутньому, за 

рахунок розширення бази податку з доходів  фізичних осіб, дозволять 

наповнювати місцевий бюджет. 

5. Позиція заінтересованих органів. 

Проект розпорядження стосується низки галузевих управлінь та відділів 

виконкому міської ради, підприємств, організацій та установ міста, з 

якими узгоджено розробку даного проекту розпорядження. Проект 

розпорядження погоджено без зауважень. 

6. Регіональний аспект. 

Даний проект розпорядження передбачає  зміцнення фінансово-

господарського становища підприємств, організацій і закладів міста,  

подальший розвиток їхнього  економічного потенціалу . 

7. Громадське обговорення: не стосується. 

8. Прогноз результатів. 

Прийняття цього проекту розпорядження дасть можливість заохочення 

підприємств і організацій міста до покращення показників економічної 

діяльності, нарощування обсягів виробництва, поліпшення 

інвестиційної привабливості, створення додаткових нових робочих 

місць, збільшення надходжень до міського бюджету. 

 

 

 Начальник управління економічного 

та інтеграційного розвитку      Б. Білик 

 

_____________2014 р. 

 



ДОВІДКА 

про погодження проекту розпорядження 

«Про підготовку до проведення акції «Тріумф – 2013» – вшанування 

лідерів економічного розвитку міста за 2013 рік» 

 

 Проект розпорядження розроблено управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та погоджено без зауважень: 

 

 

Заступник міського голови     Р. Панасюк  

 

Заступник міського голови     М. Верес 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       А. Лис 

 

Начальник фінансового управління    В. Сусаніна 

 

Начальника юридичного відділу    Н.Кедик 

 

Начальник управління економічного  

та інтеграційного розвитку     Б.Білик 

 

 

Начальник відділу промисловості  

та інвестиційного супроводу                  Н. Карабін 

 

Головний спеціаліст загального відділу   У. Панишак 

 

 

 Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, його 

апарату, інші органи, які відповідно до пункту 23 розділу 4 Регламенту 

виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 24.02.2009 року № 57, вважаються такими, що 

погодили проект без зауважень. 

 

 

Начальник управління економічного  

та інтеграційного розвитку       Б.І.Білик 
 

 

_____________2014 р. 

 

 

 

 



 

01.02.11 р.  № 44-р 

 

 

Про підготовку до проведення 

акції "Тріумф – 2010" – вшанування 

лідерів економічного розвитку міста 

за 2010 рік 

 

 

З метою сприяння економічному розвитку міста та вшанування 

його лідерів: 

1. Провести 11 березня 2011 року акцію «Тріумф – 2010» з 

вшанування лідерів економічного розвитку міста за 2010 рік в приміщенні 

обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка. 

2. Затвердити склад оргкомітету та склад конкурсної комісії з 

визначення переможців акції згідно з додатками 1, 2.  

3. Організаційному комітету до 25 лютого 2011 року розробити 

заходи з підготовки проведення акції та визначити її номінації. 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(В.Сусаніна) провести фінансування заходів з проведення акції зі статті 

видатків «Програма економічного і соціального розвитку міста» в сумі   

130 тис. грн. відповідно до фактичних витрат. 

5. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступників 

міського голови Л. Слободяна  та  М. Вереса. 

 

 

 

 

 

Міський голова                               Віктор Анушкевичус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Заступник міського голови 



Л. Слободян_______________________________2011р. 

 

Заступник міського голови 

М. Верес_______________________________2011р. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

А. Лис___________________________________2011р. 

 

 

Начальник фінансового управління  

В. Сусаніна_____________________________2011р. 

 

Начальник управління економічного  

та інтеграційного розвитку 

Б. Білик__________________________________2011р. 

 

Начальник юридичного відділу 

Н. Кедик__________________________________2011р. 

 

Головний спеціаліст загального відділу 

У. Панишак______________________________2011р. 

 

 

 

 

Начальник відділу промисловості 

та інвестиційного супроводу  

Н. Карабін______________________________2011р. 

т. 55-20-28 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського 

голови 

від_______2011р. №___ 

 

Склад 

оргкомітету з проведення 

акції «Тріумф – 2010» 

 

Анушкевичус  - міський голова, голова оргкомітету; 



Віктор Андрюсович 

 

Слободян Любомир 

Ярославович 

 

- заступник міського голови, заступник голови 

оргкомітету; 

Верес Михайло 

Йосипович  

 

- заступник міського голови, заступник голови 

оргкомітету; 

Михайлишин 

Леся Михайлівна  

 

- помічник заступника міського голови, секретар 

оргкомітету; 

Білик  

Богдан Іванович 

- начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Витриховський  

Ігор Андрійович 

- начальник управління торгівлі виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Вінничук  

Наталія Анатоліївна 

- консультант з питань ЗМІ відділу патронатної 

служби виконавчого комітету міської ради; 

 

Дмитрученко Іван 

Михайлович 

- завідувач сектору сталого розвитку відділу 

енергозбереження та комунальних підприємств 

управління економічного та інтеграційного 

розвитку виконавчого комітету міської ради; 

 

Карабін  

Надія Дмитрівна 

- начальник відділу промисловості та 

інвестиційного супроводу управління 

економічного та інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Кобильчак  

Наталія Володимирівна 

- начальник відділу підтримки та розвитку 

підприємництва управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради; 

Марцінків  

Руслан Романович 

 

- секретар міської ради ; 

Петрик  

Мирослав 

Володимирович 

 

- начальник управління культури виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Струтинський Василь 

Олексійович 

- в.о. начальника відділу державної реєстрації 

(Реєстраційна палата) виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Степаняк  - начальник відділу економічного аналізу та 



Любомира Іванівна стратегічного  планування управління 

економічного та інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської ради; 

-  

Сусаніна  

Вікторія Юріївна 

- начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Твердушко  

Валентина Григорівна 

- начальник відділу торгівлі управління торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Третяк  

Олена Володимирівна 

 

- директор ТРК "Вежа"; 

Устинський  

Володимир Васильович 

- начальник відділу туризму управління 

економічного та інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Шийчук  

Оксана Миколаївна 

- начальник  відділу міжнародних звۥязків 

управління економічного та інтеграційного 

розвитку виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                              Андрій Лис 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 2 

      до розпорядження 

                                                                                         міського голови 

        від______2011р. №___ 

 

Склад  

конкурсної комісії 

з визначення номінацій та їх переможців 

акції "Тріумф – 2010" 

 

Слободян Любомир - заступник міського голови, голова конкурсної 



Ярославович 

 

комісії; 

Михайлишин 

Леся Михайлівна 

- помічник заступника міського голови, секретар 

конкурсної комісії; 

 

Білик  

Богдан Іванович 

- начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Бліннікова Олена 

Володимирівна 

- перший заступник начальника головного 

управління статистики в Івано-Франківській 

області (за згодою); 

 

Бубен Олександр 

Олександрович 

- голова постійної депутатської комісії міської 

ради з питань промисловості, підприємництва 

стратегічного розвитку міста, інвестицій та 

туризму (за згодою); 

 

Дутчак  

Василь Ілліч 

- голова правління ВАТ "Локомотиворемонтний 

завод", голова Дорадчої ради (за згодою); 

 

Марцінків  

Руслан Романович 

 

- секретар міської ради ; 

Мицан  

Мирон Петрович 

 

- заступник Голови Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, 

заступник Голови правління Туристсько-

краєзнавчої спілки (за згодою); 

 

Мухіна  

Олена Владиславівна 

- перший заступник начальника ДПІ в м. Івано- 

Франківську (за згодою); 

 

Онуфріїв Роман 

Михайлович 

- голова постійної депутатської комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, цін та  

бюджету (за згодою); 

 

Пасічник  

Олександр 

Володимирович 

 

- директор Українсько-Канадського бізнес-центру 

(за згодою); 

 

Руско  

Руслан Михайлович 

- директор ТзОВ «Прикарпатська туристична 

компанія», член виконкому (за згодою); 

 

Сьома  

Галина Іванівна 

- заступник начальника Управління Національного 

банку України в Івано-Франківській області (за 

згодою); 

 



Третяк  

Олена Володимирівна 

 

- директор ТРК "Вежа"; 

Самулевич  

Світлана Леонідівна 

-  заступник президента ТПП, начальник відділу 

інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності, 

організаційної роботи та правового забезпечення 

(за згодою) 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                               Андрій Лис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до проекту розпорядження «Про підготовку до проведення акції «Тріумф-

2010» - вшанування лідерів економічного розвитку міста» 

 

9. Обгрунтування необхідності видання розпорядження. 

Для розробки заходів з проведення традиційної акції вшанування 

лідерів економічного прогресу міста Івано-Франківська за 2010 р. 

розроблено проект даного розпорядження. 

10. Мета і шляхи її досягнення. 

Мета прийняття розпорядження - заохочення суб’єктів господарської 

діяльності за досягнуті успіхи, відзначення кращих колективів 



підприємств шляхом нагородження їх призами для стимулювання 

покращення показників роботи. 

11. Правові аспекти. 

Статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначено правові та організаційні засади  прийняття розпорядження 

щодо проведення акції вшанування лідерів економічного розвитку міста 

згідно з чинним законодавством. 

12. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Виділення коштів на проведення акції сприятиме створенню додаткових 

стимулів підприємствам щодо  розвитку виробничого та економічного 

потенціалів, облаштуванню нових робочих місць, які в майбутньому, за 

рахунок розширення бази податку з доходів  фізичних осіб, дозволять 

наповнювати місцевий бюджет. 

13. Позиція заінтересованих органів. 

Проект розпорядження стосується низки галузевих управлінь та відділів 

виконкому міської ради, підприємств, організацій та установ міста, з 

якими узгоджено розробку даного проекту розпорядження. Проект 

розпорядження погоджено без зауважень. 

14. Регіональний аспект. 

Даний проект розпорядження передбачає  зміцнення фінансово-

господарського становища підприємств, організацій і закладів міста,  

подальший розвиток їхнього  економічного потенціалу . 

15. Громадське обговорення: не стосується. 

16. Прогноз результатів. 

Прийняття цього проекту розпорядження дасть можливість заохочення 

підприємств і організацій міста до покращення показників економічної 

діяльності, нарощування обсягів виробництва, поліпшення 

інвестиційної привабливості, створення додаткових нових робочих 

місць, збільшення надходжень до міського бюджету. 

 

 

 Начальник управління економічного 

та інтеграційного розвитку      Б. Білик 

 

 

 

 

ДОВІДКА 

про погодження проекту розпорядження 

«Про підготовку до проведення акції "Тріумф – 2010" – вшанування 

лідерів економічного розвитку міста за 2010 рік» 

 

 

 Проект розпорядження розроблено управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та погоджено без зауважень: 



 

 

Заступник міського голови     Л. Слободян 

 

Заступник міського голови     М. Верес 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       А.Лис 

 

Начальник фінансового управління    В. Сусаніна 

 

Заступник начальника юридичного відділу  Н.Кедик 

 

Начальник управління економічного  

та інтеграційного розвитку     Б.Білик 

 

 

Начальник відділу промисловості  

та інвестиційного супроводу                  Н. Карабін 

 

Головний спеціаліст загального відділу   У.Панишак 

 

 

 Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, його 

апарату, інші органи, які відповідно до пункту 23 розділу 4 Регламенту 

виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 24.02.2009 року № 57, вважаються такими, що 

погодили проект без зауважень. 

 

 

Начальник управління економічного  

та інтеграційного розвитку       Б.І.Білик 
 

 

_____________2011 р. 

 
 

 


