ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
засідання виконавчого комітету міської ради
«03» січня 2019 р.

Зал засідань

1. Про виконання міської програми розвитку масового спорту за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку населення на 2018 – 2023 роки
Доп. Матешко Віталій Васильович – директор Департаменту
молодіжної політики та спорту
1а. Про виконання заходів міської цільової Програми покращення
діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів населення м.
Івано-Франківська на 2018 – 2020 роки
Доп. Бойко Марія Андріївна – начальник управління охорони
здоров’я
1б. Про виконання заходів міської цільової Програми репродуктивне
здоров’я населення м. Івано-Франківська на 2018 – 2020 роки
Доп. Бойко Марія Андріївна
2. Про роботу Івано-Франківського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) за період з 01.01.2018 року по
01.12.2018 року
Доп. Кушнір Марія Василівна – директор Івано-Франківського
територіального центру соціального обслуговування
2а. Про роботу комунального підприємства «Міська ритуальна служба»
Доп. Хруник Андрій Орестович – директор КП «Міська ритуальна
служба»
3. Про організацію та проведення фестивалю «Різдво у Франківську»
Доп. Загурська Надія Лаврівна – директор Департаменту культури
4. Про організацію та проведення вистави «Всі мої сини»
Доп. Загурська Надія Лаврівна
5. Про організацію та проведення святкового дійства «Розколяда»
Доп. Загурська Надія Лаврівна
6. Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про
затвердження нової редакції Статуту Центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області»
Доп. Максимчук Ігор Євстахович – директор Департаменту освіти
та науки

-27. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо належного дітям
майна, в тому числі житла, право власності на яке або право користування яким
вони мають
Доп. Сливка Зоя Іванівна – начальник служби у справах дітей
7а. Про розгляд питань органу опіки та піклування
Доп. Сливка Зоя Іванівна
8. Про погодження на розміщення та облаштування всесезонних торгових
майданчиків на території м. Івано-Франківська
Доп. Слободян Тарас Михайлович – заступник начальника відділу
координації закупівель та цінового моніторингу управління
економічного та інтеграційного розвитку
9. Про взяття на баланс зовнішніх мереж
Доп. Смушак Михайло Володимирович – директор Департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою
10. Про житлові питання
Доп. Смушак Михайло Володимирович
11. Про постановку на облік громадян, які бажають отримати земельну
ділянку для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд
Доп. Смушак Михайло Володимирович
12. Про затвердження архітектурних типів тимчасових споруд у м. ІваноФранківську
Доп. Кошик Орест Іларіонович – директор Департаменту
містобудування, архітектури та культурної спадщини
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