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№
з/п
Найменування
Хто доповідає

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/01/04/vukonanna-56.docx" Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.02.2016 № 56 «Про спільні заходи виконавчого комітету Сумської міської ради та Сумського міського військового комісаріату щодо проведення на території міста Суми інформаційно- роз’яснювальної роботи з питань проходження військової служби за контрактом та добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом у Збройні Сили України»

БРЯЗКУН Григорій Вікторович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Про внесення пропозицій Сумській міській раді про розгляд питання «Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Суми» на 2018-2020 роки» 

КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про заходи щодо виконання дохідної частини міського бюджету в 2018 році 
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

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

-//-

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»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/01/04/Nikolaenko.doc" Про розгляд скарги громадянина Ніколаєнка М.М. від 22.12.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 23.10.2017 № 1658

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/01/05/Pruiomna-sima.doc" Про створення прийомної сім’ї Сиротенка Ігоря Олександровича та Сиротенко Тетяни Анатоліївни, направлення неповнолітньої Заможної А.М. та малолітніх Заможного С.М., і Заможної Д.М. у сім’ю Сиротенко І.Ю. та Сиротенко Т.А. 

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання дітей такими, що втратили статус дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки та призначення опікуна над дитиною, встановлення піклування та призначення піклувальника над дитиною, визнання розпоряджень Зарічної районної в місті Суми адміністрації, деяких підпунктів та пункту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність

-//-

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

-//-

Про зміну прізвища дитини

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми 

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури і містобудування

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

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/24/Tumhasovi-sporydu.doc" Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми та їх архітектурного типу 

-//-

Про встановлення тарифів послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс»
ОДНОРОГ Віталій Леонідович – директор КП «Електроавтотранс» 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
В.о. заступника міського голови, 
керуючого справами  виконавчого комітету                               А.В. Баранов



