У К Р А Ї Н А
СУМСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	13 листопада 2018

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/zminu-455.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 14.08.2018 № 455 «Про черговий призов громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2018 року» 
БРЯЗКУН Григорій Вікторович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Про пропозиції Сумській міській раді щодо розгляду питання «Про міську комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/Viiskove-vuxovanna.docx" Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання «Про міську цільову Програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території міста Суми, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2019 рік»

-//-

Про звіт щодо проведених закупівель в електронній системі «ProZorro» за І півріччя 2018 року департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради
ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року 
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо 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» (зі змінами)

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за жовтень 2018 року 

-//-

Про затвердження плану-графіку відстеження результативності діючих регуляторних актів виконавчого комітету Сумської міської ради на 2019 рік

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/629.doc" 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» (зі змінами)

-//-

Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2019 рік»

-//-

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/3676.doc" Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3676 – МР «Про здійснення місцевого запозичення для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/179.docx" Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.04.2013 № 179 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» в місті Суми»






МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/2896.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2896-МР «Про встановлення та виплату щомісячної стипендії особі з інвалідністю 1 групи з дитинства, майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України, Європи та світу з армрестлінгу Педоренку Миколі Миколайовичу, мешканцю міста Суми»

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/1209.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1209-МР «Про встановлення та виплату щомісячної стипендії ветеранам підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни, мешканцям міста Суми» (зі змінами)

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/2895.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2895-МР «Про встановлення та виплату щомісячної стипендії учасникам бойових дій та інвалідам війни, яким виповнилось 95 і більше років – мешканцям міста Суми»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/949.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2004 року № 949-МР «Про встановлення щомісячної грошової виплати учасникам бойових дій, які захищали та визволяли м. Суми від фашистських загарбників у період Великої Вітчизняної війни, мешканцям м. Суми» (зі змінами)

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.12.2017 № 694 «Про затвердження списків окремих категорій громадян – мешканців міста Суми, яким у 2018 році передбачені пільги за рахунок коштів міського бюджету» (зі змінами)

-//-

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

-//-

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами 

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про затвердження Програми зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про затвердження міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»

ВЕРТЕЛЬ Марія Юріївна – директор Сумського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання «Про міську цільову комплексну Програму розвитку культури міста Суми на 2019 – 2021 роки»

ЦИБУЛЬСЬКА Наталія Олексіївна  - начальник відділу культури і туризму

Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки

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

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» (зі змінами)

-//-

Про пропозиції Сумській міській раді щодо розгляду питання «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки» 

КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики


Про пропозиції Сумській міській раді щодо розгляду питання «Про міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки»
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг



HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/213.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.04.2009 № 213 «Про затвердження коефіцієнтів співвідношення кількості безплатних і платних пасажирів» (зі змінами) 

ОДНОРОГ Віталій Леонідович – директор КП «Електроавтотранс»

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» 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/Troleibys.doc" Про передачу закінченого капітального ремонту об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс», у господарському віданні якого знаходяться дані об’єкти 

КОСТЕНКО Ольга Анатоліївна – начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/Zemresyrsu_copy.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання «Про затвердження комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2019-2021 роки» 

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/306.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21 червня 2016 року № 306 «Про розміщення структурних підрозділів Сумської міської ради» (зі змінами) 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/305.docx" 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) 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/Risenna_vnesenna_zmin_11.2018.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.06.2017 № 301 «Про затвердження Порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на житло департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради»

-//-

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

-//-

Про надання жилих приміщень у новозбудованому будинку 

-//-

Про надання звільненого жилого приміщення

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

Про службові жилі приміщення



-//-

Про погодження та внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо затвердження Регламенту управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради 

СТРИЖОВА Алла Вікторівна – начальник управління ЦНАП в м. Суми

Про погодження та внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо затвердження Положення про управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/Poslygu.docx" Про погодження та внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради

-//-

Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення працівникам управління з питань праці Сумської міської ради 
ЗАНЧЕНКО Анатолій Геннадійович – начальник управління з питань праці

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 міста Суми»

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/11/Jarmosha.doc" Про розгляд скарги громадянина Ярмоша І.А. від 19.10.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 08.10.2018 № 1393 

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

Про розгляд електронної петиції Сєркової О.Ю. «Доступна вакцина АКДС»  
ЧУМАЧЕНКО Олена Юріївна – в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИХІМПРОМ» 

ВОЛКОВ В.М. – директор виконавчий ПАТ «Сумихімпром»

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту роздрібної торгівлі (продовольчий магазин) ФОП Андрієнко А.О.


ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	

Про організацію роздрібної торгівлі ялинковими іграшками та прикрасами, дитячими новорічними подарунками, кулінарними та кондитерськими виробами святкового асортименту на території м. Суми у зимовий період 2018– 2019 років 

-//-

Про організацію сезонної роздрібної торгівлі ялинками живими на території міста Суми у зимовий період 2018 року 

-//-

Про встановлення світлофорного об’єкту на перехресті проспекту Тараса Шевченка та вулиці Новомістенська у м. Суми 
ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Про розгляд електронної петиції Борищик Вадима Івановича щодо заміни асфальтного покриття на подвір’ї ЗОШ №4

-//-

Про розгляд електронної петиції Лукашевича В’ячеслава Петровича про встановлення часу проведення дорожніх робіт

-//-

Про організацію дорожнього руху по вул. Косівщинська в м. Суми 



-//-

Про підтримку електронної петиції щодо ремонту дороги по вул. Гамалія у м. Суми та вжиття відповідних заходів з метою вирішення порушеного питання 

ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Про розгляд електронної петиції Шевченко Володимира Володимировича щодо укладання асфальтобетонного або бетонного покриття на ділянці дороги від буд. №1 до буд. №45 по вул. Лучанська у м. Суми 

-//-

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення піклування та призначення піклувальників над дітьми, влаштування дітей на повне державне забезпечення

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

-//-

Про визначення способу виховання дитини

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/11/zminu-546.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 546 від 09.10.2018 року «Про негайне відібрання малолітніх ОСОБА 1 та ОСОБА 2 від батьків»

-//-

Про вибуття з прийомної сім’ї ОСОБА 1 та ОСОБА 2 прийомної дитини 

-//-

Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на визначення кращої проектної пропозиції із облаштування громадського простору «Монастирський узвіз»
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 переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у Сумському міському громадському садівничому товаристві «Залізничник-2», будинок Х, м. Суми

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 


Про переведення садового будинку в жилий у обслуговуючому кооперативі садівників «Монтажник», будинок 2005, місто Суми

-//-

Про надання дозволу/відмову у наданні дозволу на переведення житлового приміщення у нежитлове за адресою: вул. Харківська, 7, кв. 36, м. Суми 

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-

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

-//-

Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради 

-//-

Про затвердження на 2019 рік лімітів енергоносіїв по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв в бюджетних установах по головному розпоряднику бюджетних коштів «Виконавчий комітет Сумської міської ради» на 2019 рік
КОСТЕНКО Ольга Анатоліївна – начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по бюджетних установах, підпорядкованих відділу культури та туризму Сумської міської ради 





ЦИБУЛЬСЬКА Наталія Олексіївна  - начальник відділу культури і туризму

Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/Limitu-fin-dep.doc" Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 




ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів





Міський голова                                                                        О.М. Лисенко




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

