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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	10 липня  2018 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Vukonanna-130.docx" Про стан виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.03.2018 № 130 «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 та оборонної роботи

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.02.2018 №101 «Про стан ведення військового обліку громадян на території міста Суми у 2017 році та завдання на 2018 рік»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/05/Vtrata-711.doc" Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.11.2011 р. №711 «Про утворення міської координаційної ради з питань запобігання та протидії корупції у структурних підрозділах Сумської міської ради»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/05/Zminu-100.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.03.2014 № 100 «Про утворення тимчасових органів з евакуації,визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей (зі змінами)» 

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

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.10.2015 № 541 «Про створення формувань цивільного захисту та мережі спостереження і лабораторного контролю на території міста Суми» 

-//-

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

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/05/Soc-ekonom_copy.doc" 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 червень 2018 року

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Energoefektuvnist.doc" Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо здійснення місцевого запозичення для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» 

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

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 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Peredaha-obliky.doc" Про передачу квартирного обліку Сумського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» виконавчому комітету Сумської міської ради

МИРОШНІЧЕНКО Тамара Володимирівна – начальник управління обліку, розподілу і приватизації житла

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

-//-

Про визнання гр. Токар С.В. наймачем жилого приміщення 

-//-

Про надання жилих приміщень у новозбудованих будинках 

-//-

Про надання звільненого жилого приміщення

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

Про службове жиле приміщення 

МИРОШНІЧЕНКО Тамара Володимирівна – начальник управління обліку, розподілу і приватизації житла

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Admin.docx" Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Skruphenko.doc" Про розгляд скарги громадянки Скрипченко К.О. від 18.06.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 11.06.2018 № 830

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Bilyn.doc" Про розгляд скарги громадянки Білун О.І. від 19.06.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 14.05.2018 № 610 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Vasulenko.doc" Про розгляд скарги громадянина Василенка Ю.А. від 23.06.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 04.06.2018 № 615 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Zminu-609.doc" 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

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/05/Zminu-625.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 625 «Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради»

ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Wine and meat»)ТОВ «Гідро-Суми» 
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів




	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.06.2018 № 331 «Про організацію сезонної роздрібної торгівлі баштанними культурами у весняно – літній період 2018 року на території м. Суми»

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

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/05/Zminu-465.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31.08.2015 №465 «Про створення постійно діючої комісії з розгляду питань щодо визначення місць розташування контейнерних майданчиків, встановлення і перенесення контейнерів та контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів на території міста Суми» 

ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/05/Symugulkomservis.doc" Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлово-будівельних кооперативів комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради за адресами: вул. Романа Атаманюка, 21 та вул. Романа Атаманюка, 45 

ЗДЄЛЬНІК Богдан Анатолійович – директор КП «Сумижилкомсервіс»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ТОВ «Побутсервіс Суми 2» за адресами: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 132/1 та м. Суми, вул. Прокоф’єва, 49» 

ХОДАК Світлана Ігорівна – директор ТОВ «Побутсервіс Суми 2»

Про тариф на послуги з утримання гуртожитку комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за адресою:    м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5 

НІКІТІН Юрій Олександрович – ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
	

Про розгляд електронної петиції Косяк Ірини Іванівни «Облаштування під’їзного шляху до будинку по вул. Фабрична, 11»  
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 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Zminu-160.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.03.2018 № 160 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми» 
-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Zminu-273.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.05.2018 № 273 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/Zminu-597.docx" 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»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/06/zminu-319.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.06.2018 № 319 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-

Про надання дозволу на перепланування квартири (улаштування балкону) за адресою: вул. Супруна, 4, кв. Х, м. Суми 
 
-//-

Про надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири) у нежитлове за адресою: вул. Харківська, 92, кв.Х, м. Суми  

-//-

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення у категорію житлового за адресою: проспект Михайла Лушпи, 5, корпус 30, приміщення Х,  м. Суми 

-//-

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у громадській організації «Садівниче товариство «Хімік-1», будинок Х, м. Суми 

-//-

Про надання дозволу на переведення житлових приміщень (квартир) у нежитлові за адресою:       вул. Покровська, 3, кв. 2, кв. 11, кв.12, м. Суми 

-//-

Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми 

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми 

-//-

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

Про припинення опіки, внесення змін до рішень виконавчого комітету Сумської міської ради, визнання підпункту та пункту рішень виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили 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

-//-

Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-

Про припинення функціонування прийомної сім’ї ОСОБА 1 та ОСОБА 2

-//-

Про розгляд електронної петиції щодо будівництва бетонних доріг у м. Суми та вжиття відповідних заходів
ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Про здійснення заходів з поліпшення ремонту доріг у м. Суми

-//-

Про організацію поливу доріг та тротуарів у літній період в м. Суми

-//-

Про організацію дорожнього руху на перехрещенні вул. Олега Балацького та вул. Сергія Табали у         м. Суми

-//-

Про встановлення пішохідного світлофору по вул. Кооперативна у м. Суми (біля універмагу «Київ»)









-//-

Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.10.2017 № 555 «Про передачу закінчених будівництвом об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми підприємствам та установам, у господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходяться дані об’єкти»
ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства







Міський голова                                                                        О.М. Лисенко




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


