У К Р А Ї Н А
СУМСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	16 травня 2017

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей м. Суми в літній період 2017 року

МОТРЕЧКО Віра Володимирівна - начальник відділу у справах молоді та спорту

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1538–МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік» (зі змінами)

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюд-жету на 2017 рік

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами)

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160-МР «Про Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 – 2018 роки» (зі змінами)

-//-

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за квітень 2017 року

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про порушення клопотання перед Сумською обласною радою щодо зміни назв ботанічних пам’яток природи місцевого значення «Дуб на вул. Кірова» та «Дуб на вул. Антонова»

-//-
	

Про здійснення департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захис-ту населення

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.01.2017 № 13 «Про затвердження списку сімей учасників антитерористичної операції - мешканців міста Суми, яким у 2017 році передбачені пільги за рахунок коштів    міського бюджету» (зі змінами)

-//-
	

Про повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, організацій та установ м. Суми, змін і доповнень до них

-//-
	

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами

-//-
	

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2005 № 676 «Про затвердження Порядку призначення та виплати пільг на скраплений балонний газ, який використовується для побутових потреб пільговій категорії населення міста Суми готівкою»

-//-
	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.12.2016 № 695 «Про затвердження списків окремих категорій громадян – мешканців міста Суми, яким у 2017 році передбачені пільги за рахунок коштів міського бюджету» (зі змінами)

-//-
	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.07.2015 № 359 «Про затвердження списку дітей, мешканців міста Суми, батьки яких загинули при виконанні службового обов’язку або померли в період проходження військової служби під час антитерористичної операції, для виплати щомісячної допомоги» (зі змінами)

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про виконання фінансового плану комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" Сумської міської ради за 2016 рік

АФАНАСЬЄВ Борис Володимирович – директор КП «СМБТІ»

Про виконання фінансового плану Комунального оптово – роздрібного підприємства «Дрібнооптовий» Сумської міської ради за 2016 рік

ЛЕТУЧА Любов Миколаївна – директор КП «Дрібнооптовий»

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Муніципального спортивного клубу з хокею на траві «Сумчанка» на 2017 рік

ХАРЧЕНКО Ірина Юріївна – директор КП «МСК з хокею на траві «Сумчанка»

Про надання дозволу на проведення Об’єднанням Церков Християн Віри Євангельської П’ятидесят-ників Сумської області молитовного віче  
КОХАН Антоніна Іванів-на – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про надання дозволу на проведення Сумською Єпархією Української Православної Церкви Божественної літургії

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 жовтня 2016 року № 1269-МР «Про міську цільову Програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки»





ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна - начальник відділу у справах дітей

Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, звільнення від повноважень опікуна над дитиною, встановлення опіки та призначення опікуна над дитиною,  встановлення опіки та призначення опікуна над майном дитини, влаштування дитини на повне державне забезпечення, визнання підпункту та пункту рішень виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна - начальник відділу у справах дітей

Про надання дозволу на укладення майнових угод за участю малолітніх та неповнолітніх, що проживають у місті Суми

-//-
	

Про зміну прізвища дитини

-//-
	

Про реєстрацію народження дитини, яку батьки покинули у пологовому будинку

-//-
	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.03.2014 року № 100 «Про утворення тимчасових органів з евакуації, визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей»

ПЕТРОВ Артур Євгенович – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.02.2017 № 80 «Про організацію сезонної роздрібної торгівлі посадковим матеріалом у 2017 році»

ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

Про організацію сезонної  роздрібної торгівлі баштанними культурами у літньо-осінній період 2017 року на території міста Суми

-//-

Про виконання тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій виконавцями послуг за 2016 рік





ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.01.2015 № 24 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж в житлових будинках всіх форм власності, інших будинках та спорудах власності територіальної громади міста Суми або їх частинах»

ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про тариф на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест» за адресою пр-т. М. Лушпи, 33

ШАПОШНІКОВА Надія  Дмитрівна – директор ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест»
	

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території житлово-будівельних кооперативів товариства з обмеженою відповідальністю "ДІМЕКС-КОМФОРТ"

ЛЕЩЕНКО Сергій Іванович – директор ТОВ «ДІМЕКС-КОМФОРТ» 

Про коригування тарифів на послуги з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС»
МІХЕЄНКО Роман Васильович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС»

Про скориговані тарифи на послуги з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів товариства з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН» 


ОЛІЙНИК Олексій Степанович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН»

Про розгляд скарги громадянина Абуладзе З.Д. від 22.03.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 22.06.2015 № 835 

КАЧАНОВА Олена Миколаївна - відповідальний секретар адмінкомісії

Про розгляд скарги громадянки Чередник В.І. від 11.04.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 10.04.2017 № 381

-//-
	

Про розгляд скарги громадянина Скоробагатько Т.А. від 12.04.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 10.04.2017 № 375




-//-
	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 439 «Про визначення переліку офіційних електронних адрес виконавчих органів Сумської міської ради» 
БЄЛОМАР Віктор Васильович – начальник відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

МИРОШНІЧЕНКО Тамара Володимирівна – начальник управління обліку, розподілу та приватизації житла

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.07.2016         № 392 «Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов» 


-//-

Про житлово – будівельні кооперативи

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.11.2016 №620 «Про затвердження на 2017 рік лімітів споживання енергоносіїв по професійно - технічних закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради»

ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки


Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.11.2016 № 622 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв по відділу охорони здоров’я Сумської міської ради та підпорядкованих йому установах та закладах на 2017 рік»

КІПЕНКО Наталія Борисівна – в.о.  начальнику відділу охорони здоров’я

Про затвердження Комплексної схеми розміщення рекламних засобів із зонуванням території м. Суми
КРИВЦОВ Андрій Володимирович - начальник управління архітектури та містобудування

Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми


-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 26.01.2017 № 51  «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

КРИВЦОВ Андрій Володимирович - начальник управління архітектури та містобудування

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.03.2017 № 146  «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-

Про переведення садового будинку у жилий будинок у громадській організації товариство садоводів «Тепличний», будинок № 259

-//-


Про надання дозволу на переведення нежитлових приміщень у категорію житлових по вул. Заливна, 1/1, прим. № 2

-//-
	

Про відмову в переведенні нежитлових приміщень в категорію житлових за проспект М. Лушпи, 5 корпус 8 прим. 47А

-//-
	

Про переведення садового будинку у жилий будинок у садівничому товаристві «Зв’язківець», будинок № 29

-//-
	

Про надання дозволу на переведення частини житлового будинку у нежитлову по вул. Баранівська, 61

-//-
	

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу по вул. Джерельна, 23

-//-
	

Про надання дозволу на переведення частини житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу по вул. Ювілейна, 99

-//-
	

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-
	

Про не розміщення зовнішньої реклами на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі та на засобах, обладнанні (у тому числі опорах) мережі зовнішнього освітлення на території     м. Суми

-//-
	

Про демонтаж рекламних засобів
-//-
	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 444 «Про тимчасове призупинення діяльності стосовно надання та подовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами в місті Суми»

КРИВЦОВ Андрій Володимирович - начальник управління архітектури та містобудування

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють в звичайному режимі ТОВ «СНД-Автотранс»

ОВСЯНКО С.М. – директор товариства з обмеженою відповідальністю «СНД-Автотранс»

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП « Компол »

ДІДУХ Максим Васильович - директор ПП «Компол»

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Масюк Т.О. 

МАСЮК Тетяна Олексіївна – фізична особа- підприємець

Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що працює у звичайному режимі ФОП Олефіренко О.І. 

ОЛЕФІРЕНКО Олег Іванович- фізична особа- підприємець

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «Сумипастранс» 
КУЗЬМЕНКО О.М - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Сумипастранс» 


Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Олійник А.Г.


ОЛІЙНИК Андрій Григорович - фізична особа- підприємець

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «АТП 1054» 
ТРОЯН Микола Володимирович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «АТП 1054» 

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Запорожець ОВ»

ЗАПОРОЖЕЦЬ Лариса Миколаївна - представник ПП «Запорожець ОВ»

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «Престиж Лайн»
ПЕТРЕНКО Геннадій Вікторович- директор товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж Лайн»

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Согор» 
ЗЛЕНКО Сергій Вікторович- директор ПП «Согор»









В.о. заступника міського голови, 
керуючого справами виконавчого комітету                                 С.Я. Пак



