У К Р А Ї Н А
СУМСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	20 червня 2017

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.01.2016 № 26 «Про роботу з електронними петиціями у виконавчих органах Сумської міської ради»
КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про надання дозволу на проведення  релігійною громадою євангельських християн церкви Повного Євангелія «Ковчег» публічної релігійної діяльності

-//-

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Інфосервіс» за 2016 рік 
БЄЛОМАР Віктор Васильович – начальник відділу інформаційних технологій та комп’ю-терного забезпечення

Про звіт про виконання фінансових планів підприємств за 2016 рік 
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми 
-//-

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми 

-//-

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

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 витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за травень 2017 року

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.01.2017 № 5 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету»
-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.12.2016 № 660 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2017 рік»
-//-
	

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про затвердження Порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на житло департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 
-//-

Про порядок складання додаткових списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів у місті Суми
-//-

Про надання звільненого жилого приміщення
-//-

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про службові жилі приміщення

-//-

Про житлово – будівельні кооперативи
-//-

Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ півріччя 2017 року
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи

Про тарифи на ритуальні послуги ФОП                Політуча О.Л.
ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

 Про тарифи на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій житлово-будівельних кооперативів товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖ»
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Юрійович – директор ТОВ «СПОЖ»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій гуртожитків та відомчих житлових будинків приватним підприємством «-РУБІН-»
КАЛЕНІЧЕНКО Микола Костянтинович – директор ПП «Рубін»

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 повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, організацій та установ м. Суми, змін і доповнень до них
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про організацію роботи виконавчих органів Сумської міської ради з інтерактивною веб-платформою «Відкрите місто»
КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання дитини такою, що втратила статус дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки та призначення опікунів над дітьми, встановлення піклування та призначення піклувальника над дитиною,  встановлення опіки та призначення опікуна над майном дитини, влаштування дітей на повне державне забезпечення, визнання деяких підпунктів  рішення 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 мати відмовилася забрати з пологового будинку
-//-
	

Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилася забрати з пологового будинку

-//-
	

Про негайне відібрання малолітніх Тіщенко Софії Романівни, Тіщенка Руслана Романовича, Тіщенко Марії Романівни від матері

-//-
	

Про негайне відібрання малолітніх Фантрової Марії Олександрівни, Фантрова Миколи Олександровича від батьків

-//-
	

Про визначення способу участі у вихованні дітей
-//-
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/06/13/Proekt-zminu-620.doc" 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 затвердження штатів у закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради,на 2017-2018 навчальний рік



-//-
	

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 15.11.2016 № 636 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»




-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.02.2017 № 94 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-
	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.10.2016 № 541 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-


Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу

-//-
	

Про надання дозволу на переведення нежитлових приміщень у категорію житлових за адресою: м. Суми, пр-т. Тараса Шевченка, 4
-//-
	

Про переведення садового будинку у жилий будинок у садівничому товаристві «Колос», ділянка      № 112

-//-
	

Про переведення садового будинку у жилий будинок у садівничому товаристві «Колос», ділянка       № 118

-//-
	

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення за адресою м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд 55-Б, прим 86-А   у категорію житлового

-//-
	

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення за адресою м. Суми, просп, Лушпи, буд 5, прим 97-А   у категорію житлового

-//-
	

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення за адресою м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд 55-Б, прим 85-А   у категорію житлового

КРИВЦОВ Андрій Володимирович - начальник управління архітектури та містобудування

Про заходи щодо звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми

-//-
	

Про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми

-//-
	

Про демонтаж рекламних засобів
-//-
	

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми
-//-
	

Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми

-//-
	

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Архітектура. Будівництво. Контроль» за 2016 рік
НІКОНЕНКО Володимир Вікторович – директор КП «АБК»









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




