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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

13 березня 2018 року	

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про черговий призов громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року

БРЯЗКУН Григорій Вікторович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами
	

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 жовтня      2016 року № 1269-МР «Про міську цільову Програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки» (зі змінами) за 2017 рік»

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби в справах дітей

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, звільнення від повноважень опікуна над дітьми, встановлення опіки та призначення опікуна над дітьми, закріплення права користування житлом, визнання підпунктів рішення виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність 

-//-

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 внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету  на   2018  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 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 лютий 2018 року


ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 439 «Про визначення переліку офіційних електронних адрес виконавчих органів Сумської міської ради»        
БЄЛОМАР Віктор Васильович – начальник відділу інформаційних технологій та компьютерного забезпечення Сумської міської ради

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


-//-

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Інфосервіс» Сумської міської ради на 2018 рік

-//-

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Муніципального спортивного клубу з хокею на траві «Сумчанка» на 2018 рік

ХАРЧЕНКО Ірина Юріївна – директор КП СМР «МСК з хокею на траві «Сумчанка»
	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.09.2016 № 469 «Про заходи щодо впорядкування відносин в сфері забезпечення експлуатації ліфтів територіальної громади міста Суми» 

СКОРОБАГАТСЬКИЙ Євген Олексійович – директор КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР

Про тарифи на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій житлово-будівельних кооперативів товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-КОМСЕРВІС»

СЕЛЕЦЬКИЙ Володимир Анатолійович  -директор ТОВ «ТЕХ-КОМСЕРВІС»
	

Про тариф на послуги з утримання будинку і споруди та прибудинкової території Сумського національного аграрного університету за адресою: м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160/5

ЛАДИКА Володимир Іванович – ректор Сумського НАУ
	

Про тарифи на послуги з  вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС»
МІХЕЄНКО Роман Васильович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС»

Про тарифи на послуги з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми товариству з обмеженою відповідальністю       «А-МУССОН»
ОЛІЙНИК Олексій Степанович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН»


Про організацію торгівлі напередодні Великодніх свят та поминального тижня у 2018 році
ДУБИЦЬКИЙ Олег Володимирович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів 

	

Про проведення моніторингу готовності ринків міста Суми до роботи у весняно-літній період        2018 року

-//-

Про організацію торгівлі посадковим матеріалом у 2018 році

-//-

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 вирішення питань опіки над повнолітніми особами

-//-

Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у 2017 році та завдання щодо подальшого її вдосконалення
КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики
	

Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями та організації особистого прийому громадян у Сумській міській раді та її виконавчих органах


-//-
	

Про    внесення  змін     до      рішення виконавчого      комітету     Сумської міської ради від   24.10.2006    №    560 «Про визнання наймачами житлових приміщень  мешканців  будинків  по вул. Косівщинській,  96/1,  96/2,  96/3, 96/4»

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

-//-

Про облік громадян,  які потребують поліпшення житлових умов

-//-


Про житлово-будівельні кооперативи
-//-


Про службові жилі приміщення

-//-

Про надання згоди на передачу квартирного обліку Сумського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» виконавчому комітету Сумської міської ради

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

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

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна в місті Суми за адресою: вул. Воєводіна, 4/1

-//-

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна в місті Суми за адресою: вул. Горького, 2/1

-//-

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у  громадській організації товариства садоводів «Тепличний»,  будинок Х, м. Суми

-//-

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення у категорію житлового за адресою: проспект Шевченка, 10, м. Суми 

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми  

-//-




	Міський голова								О.М. Лисенко




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

