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№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 №637 «Про затвердження лімітів  споживання енергоносіїв по відділу охорони здоров’я Сумської міської ради та підпорядкованих йому установах та закладах на        2018 рік»

ЧУМАЧЕНКО Олена Юріївна – в.о. начальника відділу охорони здоров’я 
	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.07.2016 № 401 «Про тендерний комітет виконавчого комітету Сумської міської ради» (зі змінами)

ТРЕПАЛІН Роман  Олександрович – начальник відділу з конкурсних торгів

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 623 «Про створення та використання місцевого матеріального резерву м. Суми для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначення та затвердження його номенклатури, обсягів та місця розміщення»

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

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту          ресторанного господарства        (ресторан «The MIX spirit of world») ФОП Чугай М.О.
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів.

	

Про тарифи на теплову енергію та підігрів   води,   що        надаються населенню                 комунальним 
підприємством  «Міськводоканал» Сумської міської               ради

САГАЧ Анатолй Григорович – директор КП «Міськводоканал» Сумської міської ради
	

Про затвердження питомих норм споживання  теплової  енергії  на підігрів води  для комунального 
підприємства «Міськводоканал» Сумської міської              ради 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.12.2017 № 689 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми» 

ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційний
	

Про  співвідношення  кількості безплатних і платних пасажирів   на автобусних маршрутах № 58 А  «Баси - Тополянська»  та № 64 «Добровільна–Добровільна»

ОДНОРОГ Віталій Леонідович – директор КП СМР «Електроавтотранс» 

Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна (пунктам прийому вторинної сировини) в місті Суми.
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування.



Заступник міського голови, 
керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                С.Я. Пак



