ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
засідання виконавчого комітету міської ради
«11» квітня 2019 р.

Зал засідань

1. Про звіт Центрального Народного дому м. Івано-Франківська
Доп. Бай Галина Петрівна – директор Центрального Народного
дому м. Івано-Франківська
2. Про звіт Івано-Франківської дитячої музичної школи № 2 ім. В.
Барвінського
Доп. Прокоп Іван Андрійович – директор Івано-Франківської
дитячої музичної школи № 2 ім. В. Барвінського
3. Про звіт Комунального закладу «Івано-Франківська дитячо-юнацька
спортивна школа №3 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської
області» за 2018 рік
Доп. Бойчук Павло Ярославович – директор Івано-Франківської
дитячо-юнацька спортивна школа №3
4. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про звільнення
та зменшення сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста»
Доп. Сусаніна Вікторія Юріївна – заступник міського голови –
начальник фінансового управління
5. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про
продовження терміну дії договору оренди»
Доп. Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту
комунальних ресурсів
6. 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
7. Про продовження терміну дії дозволу на тимчасове встановлення
збірно-розбірного металевого гаража
Доп. Семанюк Василь Миколайович – директор департаменту
соціальної політики
8. Про підписання Угоди щодо встановлення партнерських відносин між
містом Івано-Франківськом Івано-Франківської області, Україна та містом
Наньнін Гуансі-Чжуанського Автономного округу Китайської Народної
Республіки

-2Доп. Кромкач Надія Олексіївна – начальник управління
економічного та інтеграційного розвитку
8а. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету
Доп. Кромкач Надія Олексіївна
8б. Про проведення круглого столу
Доп. Кромкач Надія Олексіївна
9. Про житлові питання
Доп. Смушак Михайло Володимирович – директор Департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою
10. Про постановку на облік громадян, які бажають отримати земельну
ділянку для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд
Доп. Смушак Михайло Володимирович
11. Про тарифи на ритуальні послуги, пов’язані з похованням
Доп. Хруник Андрій Орестович – директор КП «Міська ритуальна
служба»
12. Про затвердження калькуляцій на заїзд приватного автотранспорту,
завезення матеріалів для установки однієї намогильної споруди, прокат
інвентаря та влаштування квітника на кожному місці подвійного поховання на
кладовищі в с. Чукалівка
Доп. Хруник Андрій Орестович
13. Про погодження на розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі
Доп. Слободян Тарас Михайлович – заступник начальника відділу
координації закупівель та цінового моніторингу управління
економічного та інтеграційного розвитку
14. Про погодження на розміщення та облаштування торгових
майданчиків на території м. Івано-Франківська
Доп. Слободян Тарас Михайлович

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

І. Шевчук

