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        Проект 
           оприлюднено
         «____» __________2017 р.


Сумська міська рада 
Виконавчий комітет
  РІШЕННЯ

від                  №   

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362  «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення          (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та створення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) 

У зв’язку з кадровими змінами, з метою здійснення  призначення (відновлення) та контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та утворення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб», виклавши додатки             1, 3 у новій редакції (додатки 1, 3 до даного рішення).
	Доповнити розділ 2 додатку 2 пунктом 2.6 наступного змісту: 
             «Розгляд подань про припинення соціальних виплат за наявності підстав, передбачених законодавством».
	 Доповнити розділ 3 додатку 2 після пункту 3.6 новим пунктом 3.7  такого змісту:
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«Приймати рішення про припинення соціальних виплат за наявності підстав, передбачених законодавством».
           У зв’язку з цим пункт 3.7 і 3.8 вважати, відповідно, пунктами 3.8 і 3.9. 




Міський голова                                                                             О.М. Лисенко
Масік 60-44-46___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                    
Розіслати: згідно зі списком розсилки
                                   































                                   ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ
до проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та утворення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (надалі – проект рішення). 


Директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради




Т.О. Масік

Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради







В.В. Коваленко

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради




А.І. Дмітрєвская

Начальник правового управління Сумської міської ради



О.В. Чайченко

Начальник відділу протокольної роботи та контролю Сумської міської ради




Л.В. Моша

В.о. заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету

             

            В.В. Войтенко








Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про   
доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».


                                                                                     Т.О. Масік
                                                                                     ________________  2017 року
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                                                       Додаток 1
                                                                                            до рішення виконавчого комітету
						                     від                    №
СКЛАД
комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам


Дмітрєвская
Альона Іванівна
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
голова комісії;






Маринченко
Світлана Борисівна
- перший заступник директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, заступник голови комісії;






Влізько 
Олена Олександрівна
	 головний спеціаліст відділу прийняття рішень управління надання державної соціальної допомоги департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, секретар комісії.



Склад комісії:




Заїка
Інна Володимирівна
	 заступник начальника управління   надання державної соціальної допомоги департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради; 




Шевченко
Марина Олегівна

 начальник відділу обслуговування громадян Сумського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області (за згодою);



Медведєва
Ольга Анатоліївна
	 головний спеціаліст відділу обслуговування громадян Сумського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області (за згодою);




Проценко 
Лариса Михайлівна
	 головний спеціаліст відділу страхових виплат Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у                     м. Суми (за згодою);
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               Продовження додатка 1

Степаненко 
Наталія Миколаївна



	 головний спеціаліст відділу соціальних виплат і перевірок страхувальників Сумської міської виконавчої дирекції Сумського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за згодою); 


Гулькіна 
Юлія Олександрівна 



	начальник відділу організації працевлаштування населення Сумського міського центру зайнятості (за згодою);







Литвин 
Ігор Юрійович


	начальник відділу юридичного забезпечення департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради;







Куліш
Віталій Вікторович


	 начальник відділу державних соціальних інспекторів – головний державний соціальний інспектор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради;



Сахненко 
Тетяна Олексіївна



- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер  департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради.















Директор           департаменту
соціального захисту населення
Сумської       міської        ради				                     Т.О. Масік
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                                                                                                         Додаток 3
                                                                                     до рішення виконавчого комітету
							  від                  №

СКЛАД
робочої групи для перевірки фактичного місця проживання /перебування внутрішньо переміщених осіб

Заїка
Інна Володимирівна
- заступник начальника управління надання державної соціальної допомоги департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, голова робочої групи;


Сауляк
Наталія Віталіївна
- в.о. заступника начальника управління надання державної соціальної допомоги - начальника відділу прийняття рішень департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, заступник голови робочої групи;


Влізько
Олена Олександрівна
- головний спеціаліст відділу прийняття рішень управління надання державної соціальної допомоги департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, секретар робочої групи.
Члени робочої групи:


Голопьорова
Віта Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу прийняття рішень управління надання державної соціальної допомоги департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради;

Гриценко
Валентина Василівна

- головний державний фінансовий інспектор відділу інспектування у соціальній сфері та культурі Державної фінансової інспекції в Сумській області (за згодою);

Єременко
Володимир Володимирович
- оперуповноважений Управління служби безпеки України в Сумській області (за згодою);
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                                           Продовження додатка 3

Кібенко 
Роман Миколайович

- оперуповноважений     відділу    управління 
захисту      економіки    в    Сумській   області                                               
департаменту захисту економіки національної поліції України (за згодою);

Шевченко 
Марина Олегівна

- начальник відділу обслуговування громадян Сумського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області (за згодою);

Медведєва
Ольга Анатоліївна
	 головний спеціаліст відділу обслуговування громадян Сумського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області (за згодою);


Романенко
Інна Олександрівна
- державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів  департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради;

Статива
Сергій Михайлович
- в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області (за згодою);

Стрибуль 
Ірина Миколаївна

- головний спеціаліст Зарічного районного відділу УДМС України в Сумській області (за згодою);

Ященко 
Юлія Сергіївна
- головний спеціаліст Ковпаківського районного відділу УДМС України в Сумській області (за згодою).







Директор департаменту 
соціального захисту населення
Сумської міської  ради                                                                            Т.О. Масік                                                   




                                                 Список розсилки
рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.16 № 365  «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та утворення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб (зі змінами)».
№
з/п

Назва організації
Прізвище І.П. керівника
Поштова та електронна адреси
	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Дмітрєвская А. І.


	

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

Масік Т.О.
40035, м. Суми,	
вул. Харківська, буд. 35,	
e-mail: dszn@sm.gov.ua
	

Державна фінансова інспекція України в Сумській області

Шевченко Н.В.
 40000, м. Суми,
площа Покровська, буд.11
e-mail: HYPERLINK "mailto:dfi@sm.ukrtel.net" dfi@sm.ukrtel.net
	

Управління служби безпеки України в Сумській області
Косинський В. В.
40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 32 HYPERLINK "mailto:e-mail:  usbu_sum@ssu.gov.ua" e-mail:  usbu_sum@ssu.gov.ua
	

Головне управління Національної поліції в Сумській області
Лушпієнко М.М.
40000, м. Суми,
вул. Герасима Кондратьєва, буд. 23,
e-mail:pg@su.npu.gov.ua
	

Сумське об’єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області
Майковська В.І.
 40009, м. Суми,                     вул. Степана Бандери, буд. 43
HYPERLINK "mailto:r034@sm.pfu.gov.ua" r034@sm.pfu.gov.ua
	

Управління ДМС у Сумській області

Костєнніков Д.М.
40000, м. Суми,
вул. Герасима Кондратьєва, буд. 27,
e-mail:sm@dmsu.gov.ua
	

Сумський міський центр зайнятості
Кухтик М.Г.
40009, м. Суми,
вул. Степана Бандери,        буд. 45, e-mail: pm@mcz.socz.gov.ua
	

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
Липова С.А.
40004, м. Суми,
вул. Горького, буд. 21,
e-mail: mfin@meria.sumy.ua
	

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у                     м. Суми
Савченко М.М.
40035, м. Суми,
вул. Даргомижського, 6, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:fond@fsnv.sumy.ua" \t "_blank" fond@fsnv.sumy.ua
	

Сумської міської виконавчої дирекції Сумського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Дзекілєв І.С.
40022, м. Суми,	
площа Троїцька, буд. 5,
e-mail: сity@fse. sumy.ua

Директор             департаменту
соціального захисту населення
Сумської       міської        ради				                Т.О. Масік









ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та утворення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами)»

П.І.Б.
Дата
Підпис 
Лагіренко І.А.


Коваленко В.В.


Боженко В.І.


 






