
 

 

Про внесення змін у додаток 2 

до розпорядження міського 

голови від 20.05.09 р. № 253-р  

 

 

У зв’язку із кадровими змінами, що відбулись 

  

1. Внести зміни у додаток 2 до розпорядженням міського голови від 

20.05.09 р. № 253-р «Про Івано-Франківську міську громадську 

координаційну раду «Порозуміння»», затвердивши її новий склад  

(додається). 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на управління у справах сім’ї, молодіжної 

та гендерної політики виконавчого комітету міської ради                 

(В. Соловйов). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови М. Вереса.  

 

 

 

Міський голова     Віктор Анушкевичус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського 

голови від ________ №____ 

 

 

Склад  

Івано-Франківської міської громадської  

координаційної ради «Порозуміння». 

 

 

Верес  

Михайло Йосипович 

- заступник міського голови,  

голова координаційної ради 

Боднар  

Тарас Григорович 

- голова обласної ГО «Поклик нації», заступник 

голови координаційної ради (за згодою) 

Микитюк  

Ростислав Степанович 

- начальник відділу сім’ї та гендерної політики 

управління у справах сім’ї, молодіжної та 

гендерної політики виконавчого комітету 

міської ради, секретар координаційної ради 

Аль Таріфі Фаді - аспірант ІФНДМУ, голова йорданської 

спільноти (за згодою) 

Атаманчук  

Валентин Ярославович 

- голова міської ГО «Поклик Нації» (за згодою) 

Кінаш  

Ігор Володимирович 

- начальник відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради 

Кондрат  

Олександр Романович 

- декан факультету ІФНТУНГ (за згодою) 

Микитка  

Генадій Вікторович 

- голова обласної ГО «Центр Європейської 

інтеграції» (за згодою) 

Наливайко Ігор 

Іванович 

- заступник начальника МВ УМВС в Івано-

Франківській області, начальник відділу 

громадської безпеки (за згодою) 

Озор Фелікс  - студент ІФНДМУ, голова спільноти 

африканських студентів (за згодою) 

Соловйов  

Володимир Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молодіжної та гендерної політики виконавчого 

комітету міської ради 

Соломчак Дмитро 

Богданович 

- декан факультету ІФНДМУ (за згодою) 

Чуднов Василь 

Васильович 

- начальник Івано-Франківського міського 

управління юстиції (за згодою) 

 

 

  Керуючий справами  

  виконавчого комітету     А. Лис 

 

 



 

Положення 

про Івано-Франківську міську громадську  

координаційну раду «Порозуміння». 

1. Івано-Франківська міська громадська координаційна рада 

«Порозуміння» (далі по тексту рада) є консультативно-дорадчим органом, 

який діє при виконавчому комітеті міської ради, утворений  з метою 

підвищення якості взаємодії (влада-громадськість-іноземні общини), та 

максимального залучення громадськості до процесів налагодження 

взаєморозуміння у стосунках місцевої спільноти з  іноземними громадами, 

що легально проживають на території міста. 

Рада складається з представників виконавчого комітету міської ради, 

громадських організацій, правоохоронних органів, вищих навчальних 

закладів та іноземних общин міста. 

         Первинний склад координаційної ради затверджується 

розпорядженням міського голови. Подальші зміни та доповнення 

персонального складу ради ініціюються на її засіданнях з наступним 

поданням міському голові для внесення змін до розпорядження. 

2. У своїй діяльності рада керується чинним законодавством України, 

нормативними актами міської ради, її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями ради є: 

- сприяння реалізації громадянами їх конституційних прав та 

налагодження дружніх партнерських стосунків з іноземними громадянами, 

що проживають на території Івано-Франківська; 

- забезпечення врахування громадської думки у процесі налагодження 

стосунків з іноземцями; 

- здійснення координації суспільно-значимих заходів на території Івано-

Франківської міської ради; 

- сприяння подоланню міжнаціональних проблем, що можуть виникати 

внаслідок напружених стосунків з іноземцями; 

- здійснення заходів щодо унеможливлення розвитку руху «скінхедів»;  

- налагодження тісних контактів з керівництвом навчальних закладів, в 

яких навчаються студенти-іноземці; 

- забезпечення узгодженої роботи зацікавлених структур, установ та 

організацій у налагодженні стосунків з іноземцями;  

- сприяння розвитку стосунків з іноземцями у культурній, політичній, 

економічній, соціальній сферах. 

- врахування громадської думки у процесі підготовки та організації 

виконання суспільно-вагомих рішень міської влади. 

4. Рада відповідно до покладених на неї основних завдань: 

- розробляє та подає на розгляд відповідних посадових осіб пропозиції 

щодо вирішення гострих проблем у стосунках з іноземцями;  

- сприяє розвитку культурних зв’язків іноземців та міської громади; 



- інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх 

виконання; 

5.  Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право: 

- отримувати в установленому порядку необхідну для своєї роботи 

інформацію, якщо це не суперечить чинному законодавству; 

- залучати до своєї роботи представників виконавчого комітету міської 

ради, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних 

організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців; 

-   проводити прес-конференції, інші заходи інформування громадськості 

міста. 

6.   Головою Ради є заступник міського голови. Рада проводить свою 

діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною 

формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться в разі 

необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Рада скликається 

секретарем за дорученням голови чи заступника голови ради. Секретар 

ради веде протокол засідання, який підписується ним та головуючим на 

засіданні. Збереження матеріалів засідань ради та заходи щодо підготовки 

та проведення засідань ради, покладаються на секретаря координаційної 

ради. 

7.   Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 

половина її членів. У засіданнях ради можуть брати участь запрошені. 

Головує на засіданні голова ради, а в разі його відсутності - заступник чи 

делегована особа. 

8.   Рішення ради приймається відкритим голосуванням. Рішення ради є 

правомочним, якщо воно прийняте простою більшістю голосів її членів, 

присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос головуючого на засіданні. 

Рішення ради носять рекомендаційний характер. 

                       

 

  Керуючий справами  

  виконавчого комітету      А. Лис 

 
 

 

 


