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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	у травні  2018 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

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 на розгляд Сумської міської ради питання щодо затвердження Концепції індустріального парку «Суми» та створення індустріального парку «Суми»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/04/02/zminu-694.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.11.2011 № 694 «Про організацію роботи з залучення інвестицій в економіку міста Суми за принципом «єдиного інвестиційного вікна» (зі змінами) 

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/04/06/Soc-ekonom.doc" Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки» (зі змінами) 


-//-

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за квітень 2018 року

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/04/05/zminu-629.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 629 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2018 рік» 

-//-

Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей м. Суми в літній період 2018 року
КРАСНОШЕВСЬКА Наталія Михайлівна – начальник відділу у справах сім’ї, молоді і спорту

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/04/06/Vukonanna-390.docx" Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.07.2012 № 390 «Про розвиток системи надання соціальних послуг у місті Суми»
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/04/06/zminu-387.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.07.2012 № 387 «Про Раду з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі» (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 виконання фінансового плану Комунального оптово-роздрібного підприємства «Дрібнооптовий» Сумської міської ради за 2017 рік

ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2017 рік
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку і телекомунікаційних послуг


Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Паркінг» Сумської міської ради за 2017 рік 

ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку і телекомунікаційних послуг

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/04/05/BTI.doc" Про виконання фінансового плану комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" Сумської міської ради за 2017 рік 

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/30/Zminu-453.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.08.2012 № 453 «Про створення постійно діючої комісії з вирішення земельних спорів на території міста Суми»

-//-

Про затвердження акта комісії щодо погодження меж земельної ділянки комунальної власності по вул. Івана Піддубного, 4 у м. Суми 

-//-

Про затвердження акту приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади міста Суми трансформаторної підстанції (ТП-34 з трансформатором 250 кВа та обладнанням) за генеральним планом № 1/143, розташованої по вул. Герасима Кондратьєва, 165 у місті Суми 

-//-

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

Про службові жилі приміщення

-//-

Про бронювання жилого приміщення

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/04/13/Servisresyrs.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.03.2018 № 147 «Про коригування тарифів на послуги з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС» 
МІХЕЄНКО Роман Васильович – директор ТОВ «Сервісресурс»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради за адресами: м. Суми, вул. Олександра Олеся, буд. № 6, вул. Лебединська, буд. № 10.

СКОРОБАГАТСЬКИЙ Євген Олексійович – директор КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлово-будівельних кооперативів товариства з обмеженою відповідальністю «Коменерго Суми» 

БОСЕНКО Інна Миколаївна – директор ТОВ «Коменерго Суми»

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,  влаштування дитини на повне державне забезпечення
ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

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

-//-

Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-
	

Про направлення малолітніх ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї ОСОБА 4 та ОСОБА 5, надання прийомній сім’ї статусу дитячого будинку сімейного типу

-//-
	

Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми 
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/04/06/zminu-160.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.03.2018 № 160 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-

Про переведення садового будинку в жилий за адресою: проспект Козацький, будинок 69, місто Суми 


-//-

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у громадській організації «Садівниче товариство «Баранівка-1», будинок Х, м. Суми

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 
	

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у Сумському міському громадському об’єднанні товариства садівників «Лісовод 1», будинок Х, м. Суми
-//-


Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у Сумському міському громадському об’єднанні товариства садівників «Енергетик-2», будинок Х, м. Суми 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/22/zminu-301.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 04.05.2011 № 301 «Про збереження виконаного перепланування та/або переобладнання квартир (житлових приміщень), житлових будинків садибного типу»
-//-


Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми 

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-











Міський голова                                                                        О.М. Лисенко




«Погоджено»
В.о. заступника міського голови, 
керуючого справами виконавчого комітету                           В.В. Мотречко

