ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
засідання виконавчого комітету міської ради
«14» лютого 2019 р.

Зал засідань

1. Про відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні
Доп. Кінаш Ігор Володимирович – начальник відділу внутрішньої
політики
2. Про виконання міської цільової програми «Партиципаторне
бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську»
Доп. Дротянко Вікторія Володимирівна – начальник відділу
патронатної служби
2а. Про виконання Програми поводження з безпритульними тваринами в
місті Івано-Франківську на 2017-2020 роки
Доп. Мороз Юрій Адамович – директор КП «Полігон ТПВ»
3. Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань
контролю за дотриманням прав дитини за місцем проживання на території міста
Доп. Сливка Зоя Іванівна – начальник служби у справах дітей
4. 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
5. Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування, та подальше влаштування
Доп. Сливка Зоя Іванівна
6. Про внесення на розгляд Івано-Франківської міської ради проекту
рішення «Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти,
дошкільних групах загальноосвітньої школи-садок І ступеня №3 з групами
цілодобового перебування дітей, Початкової школи «Пасічнянська»,
Початкової школи імені Софії Русової Івано-Франківської міської ради»
Доп. Максимчук Ігор Євстахович – директор Департаменту освіти
та науки
7. Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про
передачу в користування майна»
Доп. Максимчук Ігор Євстахович

-28. Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про
шефство над військовими частинами А 3892 та А1349»
Доп. Влізло Ігор Іванович – начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та
діяльності правоохоронних органів
9. Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доп. Семанюк Василь Миколайович – директор департаменту
соціальної політики
10. Про оскарження постанов адміністративної комісії
Доп. Шевчук Ігор Михайлович – керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
11. Про надання дозволу на приватизацію житлових приміщень у
гуртожитку на вул. О.Довженка, 14
Доп. Смушак Михайло Володимирович
12. Про тарифи на перевезення пасажирів для комунального підприємства
«Електроавтотранс»
Доп. Голутяк Віталій Юрійович – директор КП «Електроавтотранс»
13. Про передачу на баланс освітлення пішохідних переходів
Доп. Ганчак Олег Васильович – начальник управління транспорту
та зв’язку
14. Про передачу на баланс дорожніх знаків
Доп. Ганчак Олег Васильович
15. Про внесення Подання щодо внесення змін до переліку звичайних та
спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі
Доп. Дзюбак Христина Богданівна – начальник відділу ведення
Державного реєстру виборців
16. Про внесення Подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці
на тимчасовій основі
Доп. Дзюбак Христина Богданівна

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

І. Шевчук

