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Склад фракції
Кулинич Ірина Вікторівна
Дата та місце народження: 14 червня 1961 року у Вінницькій області
Навчальний заклад, спеціальність: закінчила Івано–Франківський інститут нафти і газу за
спеціальністю інженер-економіст
Місце праці: 1983 – 2002 рр. Івано-Франківський завод Тонкого органічного синтезу (ТОС),
інженер-економіст планово-економічного відділу, ВАТ «Барва», заступник начальника,
начальник планово економічного відділу. 2002 – 2006рр. Виконавчий комітет
Івано-Франківської міської ради, завідувач відділу економічного аналізу та стратегічного
планування виконавчого комітету. 2006-2008рр. Івано-Франківська обласна рада, начальник
відділу аналізу обласних програм та бюджету. З 2008 р. до сьогодні – Львівська міська рада, директор департаменту
економічної політики.

Федорук Олександра Володимирівна

Дата та місце народження: 30.12.1975. м. Івано-Франківськ
Навчальний заклад, спеціальність: 1993-1998 Прикарпатський національний університет
ім. В.Стефаника факультет іноземних мов. Спеціальність : англійська мова і література. 2003-2005
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Факультет підготовки кадрів.
Спеціальність: фінанси
Місце праці: викладач англійської мови Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника

Пуйда Іван Михайлович
Дата та місце народження: 12.09.1963, с.Войково, Макіївського району Донецької області.
Навчальний заклад, спеціальність: Бурштинський енергетичний
Технікум, інженер-електрик.
Івано-Франківський інститут "нафти і газу“: інженер-електрик
Місце праці: Директор ТЗоВ "Панорама плюс"

Склад фракції
Гречанюк Петро Дмитрович
Дата та місце народження: 09.07.1959, с. Горохолино, Богородчанський р-н,
Івано-Франківська область.
Навчальний заклад, спеціальність: 1991р. Львівський політехнічний інститут, м. Львів
Факультет: Промислове цивільне будівництво. Спеціальність: інженер-будівельник
Місце праці: Робота в будівельній галузі

Гарасимко Іван Михайлович
Дата та місце народження: 06.07.1985, с. Семенівка, Городенківського району,
Івано-Франківської області
Навчальний заклад, спеціальність:Здобув вищу освіту в 2007 р. - Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника, юридичний інститут (державно-правова спеціалізація)
Місце праці: Юрисконсульт на ДП " Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат"

Корсун Ігор Валерійович
Дата та місце народження: 18.09.1987, м. Івано-Франківськ
Навчальний заклад, спеціальність: У 2007 році закінчив Івано-Франківський коледж фізичного
виховання і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки " Фізичне виховання і спорт" та
здобув кваліфікацію бакалавра фізичного виховання. З 2007 по 2008 рік навчався в державному
вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя
Стафаника" і отримав повну вищу освіту за спеціальністю " Педагогіка і методика середньої
освіти. Фізична культура" та отримав кваліфікацію викладача фізичного виховання, організатора
туристичної роботи та здобув диплом магістра
Місце праці: тренерська діяльність

Депутатська діяльність
Участь у роботі міської ради
Сесійні засідання – 8

Робота в депутатських
комісіях

Законодавчі ініціативи державного рівня
•

Звернення до Президента України, Верховної Ради України з вимогою забезпечити
реалізацію гарантованого Конституцією України виборчого права шляхом призначення
позачергових виборів Криворізького міського голови

•

Звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України з питання
децентралізації у змінах до Конституції України

•

Звернення до Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України щодо
доповнення статті видатків/субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

•

Звернення до Голови Верховної Ради України з питання невідкладного прийняття Закону
України, який регламентуватиме проведення виборів до Верховної Ради України за
відкритими списками

•

Звернення до голови Верховної ради України щодо недопущення проведення виборів на
окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також внесення змін до
Конституції України з наданням особливого статусу для окремих районів Донецької і
Луганської областей

•

Звернення до Голови Верховної ради України щодо внесення змін до статті 4 Закону
України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної
галузі та житлового будівництва” (щодо реалізації державних житлових програм)

Законодавчі ініціативи місцевого рівня

54

3

Пропозиції до проектів
рішень

Проекти рішень

221
ініціатива

19
Депутатських запитів

145
Депутатських звернень

Робота з мешканцями
• Відкрито громадську приймальню на
вул. Т. Цьоклера, 9А
• Відкрито юридичну приймальню на
вул. Військових Ветеранів, 14
• Громадська приймальню на
вул. Національної Гвардії, 14Б

На особистих прийомах
оформлено звернення
296 громадян

Депутатський фонд
291 226,68
гривень

Використано 97%
Фракція першочергово скеровує кошти на лікування
важкохворих, особливо дітей та сімей, що перебувають
в кризових ситуаціях

Результати роботи

• Надана
матеріальна
допомога
67 особам

• З Фонду міської ради
на виконання депутатських повноважень
виділено

144 042 гривень
З них:
•126 042 гривень департаменту соціальної
політики;
•18 000 гривень департаменту житловокомунального господарства

Депутатський фонд
Профінансовано 29 установ й організацій

Спорт

19 217,07 грн
Охорона здоров’я
Освіта

147 184,68
гривень

39 076 грн
44 742,61 грн

Житлово-комунальне
господарство 27 849 грн

Культура

16 300 грн

Підтримка учасників бойових дій
• Комплексне консультування щодо отримання документів,
допомога в отриманні пільг та інше
• Національно-патріотичне виховання дітей учасників
бойових дій. Навчально-розважальні проекти і програми
• Проведення спортивних акцій та заходів для учасників
бойових дій
• Організація дозвілля для учасників бойових дій та їх
сімей

Підтримка громадських ініціатив
• Підтримка проектів та ініціатив ГО “Мами Прикарпаття”
• Організація практичних тренінгів для активних жінок

• Підтримка у розвитку парафії Зіслання Святого
Духа Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ

• Участь у зборах ініціативних груп по створення ОСББ

Підтримка громадських ініціатив
Порятунок озера біля ЗШ №21
• Створено ініціативну групу щодо
збереження озера

• Проведено громадське слухання
мешканців мікрорайону
• За результатами громадських слухань
підготовлено та спрямовано депутатський запит
• Внесено на розгляд сесії питання щодо фінансування робіт по
очищенню даного озера
• Міською радою виділено 400 000 гривень для здійснення
глибинного очищення озера

Дякуємо за увагу!
Чекаємо пропозицій,
раді співпрацювати з Вами!
Громадська приймальня
вул. Т. Цьоклера, 9А
тел.: (0342) 54-10-04
ivano-frankivsk-2@samopomich.in.ua

