Протокол №4
засідання погоджувальної ради
16.04.2021

кабінет секретаря міської ради
Початок: Іб.ОО.год.

Присутні члени погоджувальної ради:
-

Пльтайчук В.В., Бербець В.Г., Воконоголь С.Є., Кінаш Я.П., Погинайко
П.Ю., Савчук О.І.;
голови постійних комісій міської ради: Попельницька А.В., Онуфрик
Л.Я., Кирилович Л.О.

-

Відсутні: Найда А.М., Сікора О.М., Чепіль П.М., Шутяк О.Б., Нижник О.Б.
(Савчук О.І. за дорученням
«Платформа громад»)

голови

фракції представляє

фракцію

Вів засідання - секретар міської ради Віктор Пльтайчук.
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук повідомив присутніх, що на
засідання погоджувальної ради виноситься розгляд порядку денного
одинадцятої позачергової сесії. Зауважив, що до порядку денного позачергової
сесії включено 15 питань, але на засіданні постійної комісії з питань бюджету,
соціально-економічного
розвитку
та
інвестиційної політики
було
запропоновано винести на розгляд ради питання «Про внесення змін до
Програми перерахування субвенції з міського бюджету до державного
бюджету для покращення матеріально-технічного стану Калуського РВП
ГУНП України в Івано-Франківській області на 2020-2022роки».
Запропонував додати це питання до порядку денного і розглянути його після
питання №9.
Вирішили:
Погодити порядок денний одинадцятої позачергової сесії з 16 питань
(додається).
Голосували: за - 6, проти - 0, утрималось - 0.
С !)

!

Секретар міської ради
Протокол вела:
Начальник відділу
організаційно-правової роботи ради х у

Людмила Мазур

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
одинадцятої позачергової сесії восьмого демократичного скликання
16 квітня 2021 року

Різне
1.

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Калуша» Сергію
Барничу
Доповідає: Олег Савка - керуючий справами виконкому

2.

Про надання одноразових грошових допомог учасникам АТО/ООС, або
членам їх сімей
Доповідає: Любов Федоришин - начальник управління соціального захисту
населення міської ради

3.

Про створення комунального підприємства «Спортивна арена»
Доповідає: Михайло Клим- начальник управління у справах сім’ї, молоді,
фізкультури та спорту

4.

Про звіт про роботу комунального підприємства «Міськсвітло» за 2020
рік
Доповідає: Іван Кохай - директор КП «Міськсвітло»

5.

Про роботу управління освіти міської ради за 2020 рік
Доповідає: Ірина Люклян - начальник управління освіти

6.

Про затвердження ліквідаційного балансу Комунального підприємства
«БЛАГОУСТРІЙ» Голинськоїсільської ради
Доповідає: Наталія Табачук - головний спеціаліст загального відділу

7.

Про внесення змін до Програми капітального ремонту та утримання
об'єктів благоустрою і дорожньо -мостового господарства Калуської
м іськоїтериторіальної громади на 2021 рік
Доповідає: : Юрій Рекунов - начальник управління ЖКГ

8.

Про внесення змін до програми фінансової підтримки КП
«Водотеплосервіс» на 2021 рік
Доповідає: Петро Шевчук - директор КП “Водотеплосервіс”

9.

Про внесення змін до Програми забезпечення карантинних заходів
та протидії захворюванню на СОУШ-19 на території Калуської міської
територіальної громади у 2021 році
Доповідає: : ІванДсмбич-начальникуправління з питаньНС

10.

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки спорту вищих
досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської
територіальної громади на 2021 рік
Доповідає: Михайло Клим- Начальник управління у справах сім’ї, молоді,

-----------
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11.

фізкультури та спорту
Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади
на 2021 рік
Доповідає: Леся Поташник - начальник фінансового управління
По земельних питаннях доповідає:
Володимир М ельник-начальник управління земельних відносин

12.

Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, яка
знаходиться в місті Калуш, на перетині вулиць С. Бандери та І. Франка

13.

Про проведення інвентаризації земельних
насадженнями на території міста Калуша

14.

Про проведення земельних торг ів на земельні ділянки, які знаходяться
за межами населених пунктів

15.

Про вилучення із постійного користування земельних ділянок, зміна виду
використання земельної ділянки та надання згоди на об’єднання земельних
ділянок комунальної власності

16.
( п іс л я

9)

ділянок

вкритих

лісовими

Про внесення змін до Програми перерахування субвенціїз міського
бюджету до державного бюджету для покращення матеріальнотехнічного стану Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській
області на 2020-2022 роки»
Доповідає: Іван Дембич - начальник управління з пи тань НС

