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

Зал засідань

1. Про роботу закладів дошкільної освіти у літній період 2019 року
Доп. Максимчук Ігор Євстахович – директор Департаменту освіти
та науки
2. Про клопотання про представлення до присвоєння почесного звання
«Заслужений вчитель України»
Доп. Левицький Олександр Михайлович – заступник міського
голови
3. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про
встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на 2020 рік»
Доп. Кромкач Надія Олексіївна – начальник управління
економічного та інтеграційного розвитку
4. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про внесення
змін у додаток 3 рішення міської ради від 21.06.2018р. №172-20 «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території м.Івано-Франківська»
Доп. Кромкач Надія Олексіївна
5. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету
Доп. Кромкач Надія Олексіївна
6. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг
Доп. Питель Богдан Васильович – начальник управління
адміністративних послуг
7. Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доп. Бойко Марія Андріївна – начальник управління охорони
здоров’я
8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради від 18.04.2019р. №463
Доп. Бойко Марія Андріївна
9. Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доп. Семанюк Василь Миколайович

-210. Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доп. Семанюк Василь Миколайович – директор департаменту
соціальної політики
11. 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
12. Про погодження режиму роботи
Доп. Слободян Тарас Михайлович
13. Про вилучення та списання майна міського матеріального резерву
Доп. Влізло Ігор Іванович – начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та
діяльності правоохоронних органів
14. Про забезпечення перевезень прочан
Доп. Гіглюк Андрій Васильович – начальник управління
транспорту та зв’язку
15. Про забезпечення перевезень дітей, учасників АТО
Доп. Гіглюк Андрій Васильович
16. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про надання
дозволу на списання з балансу КП «Електроавтотранс» основних засобів»
Доп. Голутяк Віталій Юрійович – директор КП «Електроавтотранс»
17. 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»
18. Про порядок розміщення вивісок в м. Івано-Франківську
Доп. Смушак Михайло Володимирович – директор Департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою
19. Про передачу зовнішніх мереж
Доп. Смушак Михайло Володимирович
20. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради
Доп. Лис Андрій Богданович – заступник керуючого справами-

-3начальник управління організаційно-інформаційної роботи
та контролю
21. Про демонтаж самовільно встановлених об’єктів
Доп. Кошик Орест Іларіонович – начальник управління
архітектури, дизайну та містобудівної діяльності
22. Про затвердження нової редакції Положення про Муніципальний
реєстр м. Івано-Франківська
Доп. Федорців Сергій Іванович – начальник управління
реєстраційних процедур
23. Про проведення службою у справах дітей заходів на відзначення в
місті Дня захисту дітей
Доп. Дутчак Ірина Вацлавівна – заступник начальника служби у
справах дітей
24. Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про внесення
змін до рішення 22 сесії міської ради від 14.12.2018р. «Про місцевий бюджет на
2019 рік» № 360-22»
Доп. Сусаніна Вікторія Юріївна – заступник міського голови –
начальник фінансового управління

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

І. Шевчук

