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СУМСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	13 лютого  2018 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає




Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду  питання «Про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2017 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1538-МР (зі змінами), за підсумками 2017 року»

-//-

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

-//-

Про витрачання коштів  резервного фонду міського  бюджету  за січень 2018 року

-//-

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 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 впровадження результатів міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету на 2018 рік

КРАСНОШЕВСЬКА Наталія Михайлівна – начальник відділу у справах молоді та спорту
	

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 жовтня                    2016 року № 1268-МР «Про затвердження міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» (зі змінами) за 2017 рік

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення
	

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року       № 148-МР «Про затвердження міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» (зі змінами) за 2017 рік

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про виконання рішення Сумської міської ради від 19 червня 2013 року № 2455-МР «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року»                   за 2017 рік      

-//-

Про затвердження списку дітей, мешканців міста Суми, батьки яких загинули під час участі у Революції Гідності, для виплати щомісячної грошової допомоги

-//-

Про затвердження списку сімей учасників антитерористичної операції - мешканців міста Суми, яким у 2018 році передбачені пільги за рахунок коштів міського бюджету

-//-

Про повідомну реєстрацію  колективних договорів підприємств, організацій та установ м. Суми, змін і доповнень до них

-//-

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами
-//-

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.2017 № 100 «Про основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики в структурних підрозділах Сумської   міської ради»
БРЯЗКУН Григорій Вікторович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами

	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.12.2016 № 648 «Про затвердження Проекту розміщення зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми»
ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста 

	

Про тариф на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території за адресою : проспект Михайла Лушпи, 5 корпус 4 товариства з обмеженою відповідальністю «Компослуги»

ЗІМІН Іван Єгорович – директор ТОВ «Компослуги»
	

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест»
ШАПОШНІКОВА Надія Дмитрівна – директор ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест»

	

Про тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради за адресою: м. Суми,      вул. Герасима Кондратьєва, буд. 165/126

СКОРОБАГАТСЬКИЙ Євген Олексійович – директор КП «Сумитеплоенергоцентраль»
	

Про тарифи на виробництво теплової  енергії  товариства з обмеженою  відповідальністю «Теплогенеруюча  компанія  «Біоресурс  Суми»

БУЛЬДОВИЧ Сергій Володимирович – директор ТОВ «ТГК Біоресурс Суми»
	

Про затвердження фінансового плану КП СМР «Електроавтотранс» на 2018 рік
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг 

	

Про затвердження фінансових планів: комунального підприємства «Спецкомбінат», комунального підприємства «Сумикомунінвест» Сумської міської ради, комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, комунального підприємства «Зелене будівництво» Сумської міської ради, комунального  підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради, комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради, комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради на 2018 рік 

ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста 

Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб
«Тенісна Академія» Сумської міської ради на 2018 рік
СМЕРТЯК Ігор Юрійович – директор КП Муніціпальний спортивний клуб «Тенісна Академія СМР» 

Про затвердження фінансового плану КП «Паркінг» СМР на 2018 рік
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович - начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг 

	

Про розгляд електронної петиції Шаванова А.С. «Використати всі нові комунальні автобуси великої місткості для негайного відкриття маршруту 3А «Аеропорт – Інтернаціоналістів»

-//-

Про розгляд електронної петиції Устименко Н.В. «Створити дитячу реанімацію при Сумському міському клінічному пологовому будинку Пресвятої Діви Марії, що розташований на вул. Троїцька, 20»
ЧУМАЧЕНКО Олена Юріївна – в.о. начальника відділу охорони здоров’я  

	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.05.2017 № 250 «Про Регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами)
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно-кадрової роботи

	

Про організацію сезонної роздрібної торгівлі безалкогольними напоями, у тому числі кавою, в зимово – весняний період на території міста Суми
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі побуту та захисту прав споживачів

	

Про організацію передсвяткової торгівлі напередодні 8 березня – Міжнародного жіночого дня

-//-

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Вінаріум») ТОВ «Голстрім»

-//-


Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Містер Голд») ФОП Штурнєвої Н.В.


-//-

Про скасування встановленого режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Луна») ТОВ фірма «Руна-С»

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 609 від 22.11.2017 року «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв в бюджетних установах по головному розпоряднику бюджетних коштів «Виконавчий комітет Сумської міської ради» на 2018 рік»
КОСТЕНКО Ольга Анатоліївна – начальник  відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.10.2017 р. № 527 «Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення працівниками управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради»

ГОЛОПЬОРОВ Руслан Володимирович – начальник управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 

	

Про розгляд скарги громадянина Мордовець В.О. від 05.01.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 27.11.2017 № 1883

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – завідувач сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії

Про розгляд скарги громадянки Дехтяренко Є.В. від 26.01.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 22.01.2018 № 85

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21 червня 2016 року № 305 «Про розміщення користувачів  в адміністративних будівлях та нежитлових приміщеннях комунальної власності територіальної громади    міста Суми» (зі змінами)


КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор забезпечення ресурсних платежів
	

Провизнання громадян наймачами жилих приміщень

-//-

Про облік громадян,  які потребують поліпшення житлових умов

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2015 № 137 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини»

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби в справах дітей
	

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над дитиною, внесення змін до рішень виконавчого комітету Сумської міської ради

-//-

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


-//-

Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній

-//-

Про визначення способу участі у вихованні дитини

-//-

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

Про присвоєння  поштової адреси об’єкту нерухомого майна в місті Суми по вул. Куликівська, 71

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 597 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-

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 перепланування квартири (улаштування балкону) за адресою:            м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 122, кв. Х
-//-

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна в місті Суми по вул. Харківська, 111

-//-

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлових приміщень у категорію житлових за адресами:         м. Суми, проспект Михайла Лушпи, 5 корпус 29, корпус 30; вул. Харківська, 40/2,  блок Б

-//-

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

-//-

Про розміщення  соціальної  реклами в місті    Суми

-//-








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


