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

Зал засідань

1. Про звіт Дитячо-юнацького пластового центру м. Івано-Франківська за
2018 рік
Доп. Румак Оксана Михайлівна – директор Дитячо-юнацького
пластового центру м. Івано-Франківська
1а. Про звіт Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Лімниця»
Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області за 2018 рік»
Доп. Бандура Сергій Петрович – директор Позаміського закладу
оздоровлення та відпочинку «Лімниця»
2. Про звіт Івано-Франківського міського Центру патріотичного
виховання учнівської молоді імені Степана Бандери за 2018 рік
Доп. Савченко Галина Йосипівна– директор Івано-Франківського
міського Центру патріотичного виховання учнівської молоді
імені Степана Бандери
3. Про звіт Івано-Франківської державної дитячої художньої школи
Доп. Присяжнюк Лілія Іванівна – директор Івано-Франківської
державної дитячої художньої школи
3а. Про присудження міської премії ім І.Франка в галузі літератури і
журналістики
Доп. Левицький Олександр Михайлович – заступник міського
голови
4. Про участь мистецьких колективів у святкових заходах міст-побратимів
Доп. Загурська Надія Лаврівна – директор Департаменту культури
5. Про виділення коштів
Доп. Загурська Надія Лаврівна
6. Про підготовку до проведення акції «Купуємо івано-франківське –
даємо роботу іванофранківцям»
Доп. Кромкач Надія Олексіївна – начальник управління
економічного та інтеграційного розвитку
7. Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів
використання питної води для пунктів водопостачання ВП «Івано-Франківське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця»
Доп. Кромкач Надія Олексіївна

-28. Про заохочення мешканців м. Івано-Франківська, які виявили бажання
проходити військову службу за контрактом в Збройних Силах України
Доп. Влізло Ігор Іванович – начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та
діяльності правоохоронних органів
9. Про встановлення порядку участі батькам у вихованні дітей
Доп. Сливка Зоя Іванівна – начальник служби у справах дітей
10. Про розгляд питань органу опіки та піклування
Доп. Сливка Зоя Іванівна
11. 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
12. Про встановлення (припинення) опіки (піклування) та подальше
влаштування
Доп. Сливка Зоя Іванівна
13. Про забезпечення житлових та майнових прав дітей в місті ІваноФранківську
Доп. Сливка Зоя Іванівна
14. Про передачу на баланс
Доп. Галіпчак Роман Богданович – начальник управління
капітального будівництва
15. Про постановку на облік громадян, які бажають отримати земельну
ділянку для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд
Доп. Смушак Михайло Володимирович – директор Департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою
16. Про житлові питання
Доп. Смушак Михайло Володимирович
16а. Про передачу зовнішніх мереж
Доп. Смушак Михайло Володимирович
16б. Про передачу зовнішніх мереж
Доп. Смушак Михайло Володимирович
16в. Про передачу зовнішніх мереж
Доп. Смушак Михайло Володимирович

-316г. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.11.2018
року № 1300 «Про передачу зовнішніх мереж»
Доп. Смушак Михайло Володимирович
17. Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про
включення нежитлового приміщення площею 16,4 кв.м в будинку на
Північному бульварі, 3 в перелік об’єктів, що підлягають приватизації»
Доп. Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту
комунальних ресурсів
18. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про
включення нежитлових приміщень площею 87,4 кв.м в будинку на вул.
І.Франка, 10 в перелік об’єктів, що підлягають приватизації»
Доп. Гриненько Ігор Іванович
19. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про надання
згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади міста ІваноФранківська 88/100 майнових прав на цокольні приміщення в будинку на вул.
Софіївка, 39А»
Доп. Гриненько Ігор Іванович
20. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про оренду
та безоплатне користування (позичку) об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Івано-Франківська»
Доп. Гриненько Ігор Іванович
21. Про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Івано-Франківська
Доп. Гриненько Ігор Іванович
22. 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»

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

І. Шевчук

