ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
засідання виконавчого комітету міської ради
«16» травня 2019 р.

Зал засідань

1. Про організацію та проведення культурно-мистецьких заходів до
відзначення 23-ї річниці Конституції України
Доп. Загурська Надія Лаврівна – директор Департаменту культури
2. Про організацію та проведення комплексу заходів «Привіт, літо!»
Доп. Загурська Надія Лаврівна
3. Про відзначення в місті Дня Героїв та Дня пам’яті жертв політичних
репресій
Доп. Кінаш Ігор Володимирович – начальник відділу внутрішньої
політики
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 – начальник служби у справах дітей
5. Про надання статусу дитини-сироти та подальше влаштування
Доп. Сливка Зоя Іванівна
6. Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доп. Семанюк Василь Миколайович – директор департаменту
соціальної політики
7. Про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих
(померлих) та осіб з інвалідністю, які брали участь в Революції Гідності про
виплату грошової компенсації
Доп. Семанюк Василь Миколайович
8. Про оплату послуг
Доп. Кромкач Надія Олексіївна – начальник управління
економічного та інтеграційного розвитку
9. Про виділення коштів
Доп. Дмитраш Наталія Юліївна – начальник управління праці
10. Про погодження на розміщення та облаштування торгових
майданчиків на території м. Івано-Франківська
Доп. Слободян Тарас Михайлович – заступник начальника відділу

-2координації закупівель та цінового моніторингу управління
економічного та інтеграційного розвитку
11. Про погодження на розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та
надання послуг у сфері розваг
Доп. Слободян Тарас Михайлович
12. Про житлові питання
Доп. Смушак Михайло Володимирович – директор Департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою
13. Про реєстрацію органу самоорганізації населення «Будинковий
комітет на вул. Гетьмана Мазепи, 106А»
Доп. Лис Андрій Богданович – заступник керуючого справаминачальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю
14. Про виділення коштів
Доп. Попадюк Ігор Ярославович – начальник управління
інвестиційної політики
15. Про виділення коштів
Доп. Попадюк Ігор Ярославович

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
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