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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	17 квітня  2018 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про стан погашення суб’єктами господарювання міста заборгованості із виплати заробітної плати та розрахунків з Пенсійним фондом України

ЗАНЧЕНКО Анатолій  Геннадійович – начальник управління з питань праці

Про організацію сезонної роздрібної торгівлі квасом у весняно-осінній період 2018 року на ттериторії міста Суми
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/26/Zvinu-25.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.01.2014 № 25 «Про Положення про порядок проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу» (зі змінами)

-//-

Про закінчення опалювального сезону 2017-2018 років в місті Суми

ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/06/zminu-244.doc" Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2008 № 244 «Про затвердження заходів по здійсненню контролю за використанням житлових приміщень, належних територіальній громаді міста Суми» 
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів
ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста 
	

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів


Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про житлово-будівельні кооперативи 



-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ТОВ «Суми-Продресурс-2009» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. 1-ша Заводська, 7 з порушенням законодавства

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів


Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних Павленко Дмитрієм Олександровичем територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Ковпака, 39 з порушенням законодавства

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/19/Topolanska-22.docx" Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних МП ВРБП «Україна-С» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Тополянська, 22в з порушенням законодавства

-//-

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 березень 2018 року

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/12/Zminu-252.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.05.2010 № 252 «Про комісію по розгляду заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика» (зі змінами)

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/19/Zminu-70.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.02.2018 № 70 «Про затвердження списку сімей учасників антитерористичної операції - мешканців міста Суми, яким у 2018 році передбачені пільги за рахунок коштів міського бюджету» 

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

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

-//-

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/01/16/Zvinu-591.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2013 №591 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Суми» (зі змінами)

ОЛІЙНИК Олексій Степанович – директор ТОВ «А-МУСОН»

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/zminu-250.docx" 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 затвердження Положення про організацію доступу до публічної інформації, розпорядниками якої є виконавчі органи Сумської міської ради 

КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики
	

Про затвердження Порядку відшкодування витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію 

-//-

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


ДЯГОВЕЦЬ Олена Володимирівна – директор КП «Інфосервіс»
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/20/Syspilno-korusni-robotu.doc" Про визначення видів суспільно корисних оплачуваних робіт та переліку підприємств і установ, у сфері відання яких перебувають об’єкти, на яких особи відпрацьовують адміністративні стягнення у вигляді суспільно корисних робіт
БРЯЗКУН Григорій Вікторович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.01.2018 №37 «Про встановлення тарифів на 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»
	

Про тариф на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» за адресою Г.Кондратьєва 165/148

ЛИТЮГА В.М. – директор ТОВ «ОСЕЛЯ»
	

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлово-будівельних кооперативів та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ТОВ «Жилищник»

ДМИТРУК В.М. – директор ТОВ «Жилищник»

Про тариф на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової території ТОВ «Побутсервіс Суми 2» за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 91/1» 

ХОДАК С.І. – директор ТОВ «Побутсервіс Суми 2»

Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення працівникам управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради 

ГОЛОПЬОРОВ Руслан Володимирович – начальник управління «Інспекція з благоустрою»

Про надання статусу дитини-сироти, закріплення права користування житлом, внесення змін до рішень виконавчого комітету Сумської міської ради, визнання пункту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради таким, що втратив чинність

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
-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/14/Arxitektyrna-rada.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 26.01.2017 № 41 «Про створення архітектурно - містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування Сумської міської ради» 

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 
	

Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми

-//-

Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна (нежитловим приміщенням, земельним ділянкам) в місті Суми 

-//-

Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми за адресою: проспект Михайла Лушпи, 5, корп. 5 

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: вул. Данила Галицького, 109, м. Суми 

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: вул. Сербська, 13, м. Суми 

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: вул. Іллінська, 25/1, м. Суми

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: вул. Слобідська, 37, 39, м. Суми 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/03/06/Zvazkivec.docx" Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у садівничому товаристві «Зв’язківець-1» Сумської міської громадської організації «Садівницьке об’єднання «Озерне», будинок 92, м. Суми

-//-

Про розгляд електронної петиції Мі Андрія Анатолійовича «Демонтувати всі рекламні банери в межах міста»

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 







Міський голова                                                                        О.М. Лисенко




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


