Перелік питань пропонований на розгляд 22 сесії міської ради 14.12.18р.
Заяви
Запити депутатів
1. Про визнання обраним депутатом Івано-Франківської міської ради
Доповідає: О.Петрик – голова Івано-Франківської міської виборчої комісії

2. Про звернення Івано-Франківської міської ради
Доповідає: Р.Марцінків – міський голова

3.Про звернення Івано-Франківської міської ради до Кабінету Міністрів України
Доповідає: О.Савчук – секретар міської ради

4. Про створення комунального закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №21
«Подоляночка» Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

5. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної
громади міста Івано-Франківська цілісних майнових комплексів державних
професійно-технічних навчальних закладів
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

6. Про призначення стипендії Івано-Франківської міської ради кращим
спортсменам м. Івано-Франківська
Доповідає: В.Матешко – директор Департаменту молодіжної політики та спорту

7. Про Програму розвитку фізичної культури і спорту міста Івано-Франківська на
2019-2022 роки
Доповідає: В.Матешко – директор Департаменту молодіжної політики та спорту

8. Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Івано-Франківської
міської ради
Доповідає: Р.Марцінків – міський голова

9. Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень
на 2018 р.(в частині фінансування соціального захисту)
Доповідає: В.Семанюк - директор Департаменту соціальної політики

10. Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень
на 2018 р.(в частині фінансування ЖКГ)
Доповідає:М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

11. Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень
на 2018 р.(в частині фінансування спорту)
Доповідає: В.Матешко – директор Департаменту молодіжної політики та спорту

12. Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень
на 2018 р.(в частині фінансування культури)
Доповідає: Н.Загурська - директор Департаменту культури

13. Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень
на 2018 р.(в частині фінансування освіти)
Доповідає: : І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

14. Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень
на 2018 р.(в частині фінансування ОЗ).
Доповідає:М. Бойко – начальник управління охорони здоров`я

15. Про внесення змін до Положення про порядок використання коштів
підпрограми «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень»
Доповідає: О.Савчук – секретар міської ради

16. Про затвердження нової редакції Статуту Позаміського закладу оздоровлення
та відпочинку «Лімниця» Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської
області
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

17. Про зміну назви комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
№25 «Янголятко» Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 року № 19-3 «Про
Програму «Освіта міста Івано-Франківська. 2016 -2020 роки»
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

19. Про зміну назви комунального закладу загальної середньої освіти I-ІІІ
ступенів «Івано-Франківської школи №14» Івано-Франківської міської ради ІваноФранківської області
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

20. Про зміну назви комунального закладу освіти I ступеня «Молодша школа
«Пасічнянська» Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області»
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

21. Про зміну назви комунального закладу освіти I ступеня «Молодша школа
імені Софії Русової» Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області»
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

22. Про безоплатну передачу майна
Доповідає: І.Максимчук - директор Департаменту освіти та науки

23. Про введення штатних одиниць
Доповідає: Н.Загурська - директор Департаменту культури

24. Про затвердження передавального акту
Доповідає: В. Матешко – директор Департаменту молодіжної політики та спорту

25. Про внесення змін у рішення сесії міської ради від 15.02.2018 р. № 5-18
Доповідає: І Кінаш – начальник відділу внутрішньої політики

26. Про закріплення майна на праві оперативного управління
Доповідає:М. Бойко – начальник управління охорони здоров`я

27. Положення про преміювання працівників комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради
Доповідає:М. Бойко – начальник управління охорони здоров`я

28. Про надання дозволу на списання майна з балансу закладів охорони здоров`я
Доповідає:М. Бойко – начальник управління охорони здоров`я

29. Про припинення діяльності Івано-Франківської центральної міської клінічної
лікарні шляхом її перетворення в комунальне некомерційне підприємство «ІваноФранківська міська клінічна лікарня інтенсивного лікування»
Доповідає:М. Бойко – начальник управління охорони здоров`я

30. Про Програму посилення конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва в м. Івано-Франківську
Доповідає: Н.Кромкач – начальник управління економічного та інтеграційного розвитку

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №363-17 «Про
затвердження плану діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік»
Доповідає: Н.Кромкач – начальник управління економічного та інтеграційного розвитку

32. Про програму оновлення основних засобів виробництва акціонерного
товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» на 2017-2022 рр.
Доповідає: Н.Кромкач – начальник управління економічного та інтеграційного розвитку

33. Про затвердження логотипу міста Івано-Франківська
Доповідає: Н.Кромкач – начальник управління економічного та інтеграційного розвитку

34. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2018 році
Доповідає: Р. Марцінків – міський голова

35. Про затвердження плану діяльності Івано-Франківської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Доповідає: Н.Кромкач – начальник управління економічного та інтеграційного розвитку

36. Про Програму економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська
на 2019-2020 роки.
Доповідає: Б.Білик – заступник міського голови

37. Про затвердження програми розвитку системи надання адміністративних
послуг в м. Івано-Франківську на 2019-2022 роки
Доповідає: Б. Питель – начальник управління адміністративних послуг

38. Про затвердження переліку адміністративних послуг
Доповідає: Б. Питель – начальник управління адміністративних послуг

39. Про затвердження нової редакції Статуту комунальної установи ІваноФранківська міська аварійно-рятувальна служба
Доповідає: О.Бевський – Директор КУ «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба»

40. Про оголошення конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проекту
для будівництва адміністративно-господарської будівлі комунальної установи
“Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба” в м. Івано-Франківську
на вул. Галицькій, 201
Доповідає: О.Бевський – Директор КУ «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба»

41. Про надання дозволу на списання з балансу КП «Електроавтотранс» основних
засобів
Доповідає: В. Голутяк – директор ДКП «Електроавтотранс»
42. Про програму розвитку житлово-комунальної сфери міста Івано-Франківська
на 2018-2022 роки
Доповідає М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

43. Про створення комунального підприємства «Благоустрій» Івано-Франківської
міської ради
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

44. Про реалізацію Програми «Пам’ятне дерево»
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

45. Про затвердження Меморандуму про співпрацю та партнерство у сфері
теплопостачання міста Івано-Франківськ
Доповідає:М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

46. Про скасування п. 2 рішення Івано-Франківської міської ради від 23.02.2010р.
№39-XLVII «Про питання гуртожитків на вул. Академіка Гнатюка, 21, та на вул.
О. Кисілевської, 2»
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

47. Про передачу майна
Доповідає :М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

48. Про передачу майна
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

49. Про передачу майна
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

50. Про надання згоди на списання майна
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

51. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста житлового фонду
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

52. Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 184-6 від 08.07.2016р. «Про
Програму розвитку мережі громадських вбиралень в м. Івано-Франківську на
2016-2018 роки»
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

53. Про внесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради від 31.07.2018
року №261-21
Доповідає: М.Смушак–директор Департаменту житлової, комунальної політики

54. Про надання дозволу на викуп земельних ділянок для суспільних потреб
Доповідає: А.Хруник – директор КП «Міська ритуальна служба»

55. Про звільнення та зменшення сплати пайової участі замовників будівництва у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
Доповідає: В. Сусаніна – заступник міського голови

56. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року.
Доповідає: В. Сусаніна – заступник міського голови

57. Про внесення змін до рішення від 15.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018
рік» №380-17
Доповідає: В. Сусаніна – заступник міського голови

58. Про міський бюджет на 2019 рік.
Доповідає: В. Сусаніна – заступник міського голови

59. Про затвердження Програми управління місцевим боргом міського бюджету
на 2019 рік.
Доповідає: В. Сусаніна – заступник міського голови

60. Про затвердження Фонду міської ради на виконання депутатських
повноважень на 2019 рік.
Доповідає: В. Сусаніна – заступник міського голови

61. Про обслуговування коштів міського бюджету м. Івано-Франківська у частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків
державного сектора в 2019 році.
Доповідає: В. Сусаніна – заступник міського голови

62. Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Івано-Франківська у 2019
році.
Доповідає: В. Сусаніна – заступник міського голови

63. Про безоплатну передачу майна
Доповідає: І.Влізло – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

64. Про безоплатну передачу майна
Доповідає: І.Влізло – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

65. Про довгострокову Програму фінансування мобілізаційних заходів та
оборонної роботи Івано-Франківської міської ради на 2019-2023 роки
Доповідає: І.Влізло – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

66. Про план перевірок стану військового обліку в сільських радах, на
підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах на 2019 рік
Доповідає: І.Влізло – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

67. Про надання дозволу на створення будинкового комітету на вул. Гетьмана
Мазепи, 106А.
Доповідає: А.Лис – заступник керуючого справами міськвиконкому

68. Про надання дозволу на створення будинкового комітету на вул. Б.
Хмельницького, 78
Доповідає: А.Лис – заступник керуючого справами міськвиконкому

69. Про надання дозволу на створення будинкового комітету на вул.Матейки, 38
Доповідає: А.Лис – заступник керуючого справами міськвиконкому

70. Про передачу з комунальної у державну власність майнового комплексу
котельні на вул. Карпатській, 15
Доповідає: І Гриненько – директор Департаменту комунальних ресурсів

71. Про внесення змін у Положення про Департамент комунальних ресурсів
Івано-Франківської міської ради
Доповідає: І Гриненько – директор Департаменту комунальних ресурсів

72. Про оренду та безоплатне користування (позичку) об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Івано-Франківська
Доповідає: І Гриненько – директор Департаменту комунальних ресурсів

73. Про надбавку до заробітної плати, матеріальні допомоги та преміювання
міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови,
заступників міського голови, заступника міського голови - начальника
фінансового управління виконавчого комітету міської ради та керуючого
справами виконкому міської ради
Доповідає: А.Лис – заступник керуючого справами міськвиконкому

74. Про внесення змін в рішення 9 сесії Івано-Франківської міської ради від
20.01.2017 року № 364-9 «Про оформлення прав на земельні ділянки для
обслуговування дитячих та ігрових майданчиків»
Доповідає: В.Ровенко – т.в.о. начальника управління земельних відносин

75. Про проведення земельних торгів
Доповідає: В.Ровенко – т.в.о. начальника управління земельних відносин

76. Про розгляд звернень громадян щодо оформлення права власності на земельні
ділянки
Доповідає: В.Ровенко – т.в.о. начальника управління земельних відносин

77. Про розгляд клопотань фізичних і юридичних осіб із земельних питань
Доповідає: В.Ровенко – т.в.о. начальника управління земельних відносин

78. Про продаж земельних ділянок комунальної власності
Доповідає: В.Ровенко – т.в.о. начальника управління земельних відносин

79. Про затвердження нової редакції Положення про Департамент
містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської
ради.
Доповідає: О.Кошик – директор Департаменту містобудування, архітектури

80. Про затвердження Програми охорони культурної спадщини міста ІваноФранківська на 2019-2021 роки
Доповідає: О.Кошик – директор Департаменту містобудування, архітектури

81. Про затвердження Програми збереження, використання та розвитку
історичного резиденційного палацового комплексу - колишнього палацу
Станіслава Потоцького, сер.XVII - кін.XVIII, (пізніше - гарнізонного військового
госпіталю поч.XIXст. - поч.XXIст.) на 2018-2026 роки
Доповідає: О.Кошик – директор Департаменту містобудування, архітектури

82. Про надання дозволу на коригування детального плану території для
будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків для
учасників АТО в районі ТЦ «Арсен» в м. Івано-Франківську.
Доповідає: О.Кошик – директор Департаменту містобудування, архітектури

83. Про надання дозволу на коригування детального плану території для
обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу за адресою вул. Степана
Бандери, 12а
Доповідає: О.Кошик – директор Департаменту містобудування, архітектури

84. Про надання дозволів на розроблення детальних планів територій
Доповідає: О.Кошик – директор Департаменту містобудування, архітектури

85. Про затвердження детальних планів територій
Доповідає: О.Кошик – директор Департаменту містобудування, архітектури

86. Запити депутатів
87. Різне.

