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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергового засідання  виконавчого  комітету

	

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про затвердження Порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради

СТРИЖОВА Алла Вікторівна – начальник управління ЦНАП

Про Порядок складання додаткових списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів у місті Суми

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/06/gutlova-komisia.doc" Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради 

-//-

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

-//-

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/2019/07/14.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.01.2019 № 14 «Про затвердження списку сімей учасників антитерористичної операції - мешканців міста Суми, яким у 2019 році передбачені пільги за рахунок коштів міського бюджету» (зі змінами)

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/07/727.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.12.2018 № 727 «Про затвердження списків окремих категорій громадян – мешканців міста Суми, які у 2019 році мають право на пільги за рахунок коштів міського бюджету» (зі змінами) 

-//-

	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/07/311.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.06.2019 №311 «Про організацію сезонної роздрібної торгівлі баштанними культурами у літньо-осінній період 2019 року на території міста Суми» 
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 № 332 «Про організацію перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах        м. Суми»
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг

Про призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Суми 

ЧАЙЧЕНКО Олег Володимирович – начальник правового управління

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Муніципального спортивного клубу з хокею на траві «Сумчанка» на 2019 рік
ТАТАРЕНКО Сергій Олександрович – директор КП «Муніципальний спортивний клуб «Сумчанка»

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.12.2018 № 721 «Про запровадження послуги з патронату над дитиною» 




ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/06/137.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2015 № 137 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини» 

-//-

Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання дитини такою, що втратила статус дитини, позбавленої батьківського піклування,  припинення опіки над дитиною, внесення змін до підпункту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, визнання підпункту та пункту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність

-//-

Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів


ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про зміну прізвища дитини

-//-

Про присвоєння прізвища дитині



Про визначення способу участі у вихованні дитини

-//-

Про відмову у визначенні місця проживання малолітньої дитини Суворова Олексія Дмитровича, 23.06.2012 року народження, разом з матір’ю Суворовою Юлією Володимирівною

-//-

Про реєстрацію народження покинутої дитини



Про припинення функціонування прийомної сім’ї Корнієнко В.В.








Міський голова							О.М. Лисенко



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


