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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	15 січня 2019

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про виконання відділом у справах молоді та спорту делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ОБРАВІТ Єлизавета Олександрівна – заступник начальника відділу у справах молоді і спорту

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 заходи щодо виконання  дохідної частини міського бюджету  в 2019 році 
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за грудень 2018 року 

-//-

Про Порядок проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету

КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (ресторан «Мій дім») ФОП Ель Хажж Хуссейн М.В. 

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



HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/01/Tkahenko.doc" Про розгляд скарги громадянки Ткаченко Г.І. від 26.12.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 17.12.2018 № 1698

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

ПHYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/12/admin-kom.doc" ро розгляд скарги громадянина Кулєшова В.А. від 11.12.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 26.11.2018 № 1644

-//-

Про затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Сумської міської ради 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/01/305.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

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/01/306.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)

-//-

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

Про службові жилі приміщення

-//-

Про розгляд електронної петиції Зеленського Максима Олександровича щодо реконструкції міні – футбольного поля по вул. Люблінська на території стадіону «Єдність» 

ШИЛОВ Віталій Володимирович  - начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Про підтримку електронної петиції щодо здійснення благоустрою двору по вул. Іллінська, 12 в м. Суми та вжиття відповідних заходів з метою вирішення порушеного питання

-//-

Про підтримку електронної петиції щодо реконструкції фонтанів біля Сумського академічного театру ім. М.С. Щепкіна та вжиття відповідних заходів з метою вирішення порушеного питання

ШИЛОВ Віталій Володимирович  - начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Про підтримку електронної петиції щодо здійснення капітального ремонту прибудинкової території в районі житлових будинків 23, 23/1, 25 по вул. Харківській в м. Суми та вжиття відповідних заходів з метою вирішення порушеного питання 

-//-

Про встановлення світлофорного об’єкту для пішоходів біля МакДональдз 

-//-

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

-//-

Про розгляд електронної петиції Мінаєва Геннадія Михайловича «Збережемо зелену зону на Театральній площі»
ДОВБНЯ Анатолій Миколайович – начальник управління державного архітектурно – будівельного контролю
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 
	

Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна в місті Суми по вул. Аерофлотська, 2
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 


Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна в місті Суми, пл. Покровська, 7/2 

-//-

Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна в м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 132/3 

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, Х, Ха, м. Суми


-//-

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

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 


Про втрату чинності деяких рішень виконавчого комітету

-//-

Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми

-//-

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми

Яременко Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про тарифи на теплову енергію та підігрів води, що надаються населенню комунальним підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради 

САГАЧ Анатолій Григорович – директор КП «Міськводоканал»

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/12/zm333.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.06.2016р. № 333 «Про організацію перевезення пасажирів тролейбусами на постійних міських маршрутах у м. Суми КП СМР «Електроавтотранс» 
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг

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»


В.о. міського  голови з виконавчої роботи                   В.В. Войтенко                                                           




