ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
засідання виконавчого комітету міської ради
«21» березня 2019 р.

Зал засідань

1. Про звіт Міського Народного дому м. Івано-Франківська
Доп. Корпанюк Марія Василівна – директор Міського Народного
дому м. Івано-Франківська
2. Про звіт Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді ІваноФранківської міської ради за 2018 рік
Доп. Василик Оксана Романівна – директор Центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді
3. Про вшанування пам’яті учасників визвольної боротьби за відновлення
української державності
Доп. Кінаш Ігор Володимирович – начальник відділу внутрішньої
політики
4. Про вшанування пам’яті Героя України В’ячеслава Чорновола
Доп. Кінаш Ігор Володимирович
5. Про затвердження Положення про призначення премії міського голови
в галузі освіти м. Івано-Франківська
Доп. Максимчук Ігор Євстахович – директор Департаменту освіти
та науки
6. Про проведення ІІ Великоднього фестивалю хорової музики
Доп. Загурська Надія Лаврівна – директор Департаменту культури
7. Про організацію та проведення VІ міського фестивалю мистецтв
«Мелодії парку»
Доп. Загурська Надія Лаврівна
8. Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого читання
«Книгоманія» 2019 року
Доп. Загурська Надія Лаврівна
9. Про проведення заходів з відпочинку осіб похилого віку
Доп. Семанюк Василь Миколайович – директор департаменту
соціальної політики
10. Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування, та подальше влаштування
Доп. Сливка Зоя Іванівна – начальник служби у справах дітей

-211. Про використання лімітів споживання енергоносіїв і комунальних
послуг у 2018 році виконавчими органами Івано-Франківської міської ради та
підпорядкованими їм бюджетними закладами
Доп. Кромкач Надія Олексіївна – начальник управління
економічного та інтеграційного розвитку
12. Про виділення коштів
Доп. Попадюк Ігор Ярославович – начальник управління
інвестиційної політики
13. Про виділення коштів
Доп. Попадюк Ігор Ярославович
14. Про погодження на розміщення та облаштування торгових
майданчиків на території м. Івано-Франківська
Доп. Слободян Тарас Михайлович – заступник начальника відділу
координації закупівель та цінового моніторингу управління
економічного та інтеграційного розвитку
15. Про затвердження складу комісії з організації сезонної торгівлі
Доп. Слободян Тарас Михайлович
16. Про затвердження плану розвитку комунального підприємства
«Полігон ТПВ» на 2019 рік
Доп. Мороз Юрій Адамович – директор КП «Полігон ТПВ»
17. Про житлові питання
Доп. Смушак Михайло Володимирович – директор Департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою
18. Про постановку на облік громадян, які бажають отримати земельну
ділянку для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд
Доп. Смушак Михайло Володимирович
19. Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про
внесення змін в рішення сесії міської ради від 01.12.2015р. № 4-1»
Доп. Шевчук Ігор Михайлович – керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
20. Про затвердження технічних умов на приєднання індивідуальних
житлових будинків до централізованих систем водопостачання та
водовідведення
Доп. Травкіна Дарія Василівна – начальник виробничо-технічного
відділу КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

-321. Про передачу майна
Доп. Гайда Руслан Дмитрович – директор ДМП «ІваноФранківськтеплокомуненерго»
22. Про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Івано-Франківська
Доп. Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту
комунальних ресурсів
23. Про демонтаж холодильного обладнання
Доп. Кошик Орест Іларіонович – голова ліквідаційної комісії
Департаменту містобудування, архітектури та культурної
спадщини міської ради

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

І. Шевчук

