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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/07/Viskovui-oblik.docx" Про створення комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних у структурних підрозділах Сумської міської ради, на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах будь-якої форми власності, що розташовані на території міста Суми 

КОНОНЕНКО Станіслав Володимирович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.02.2019 № 75 «Про стан ведення військового обліку громадян на території міста Суми у 2018 році та завдання на 2019 рік»

-//-

Про роботу адміністративної комісії щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/06/Xalenko.doc" Про розгляд скарги фізичної особи - підприємця Халенко Р.П. від 06.06.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 27.05.2019 № 727

-//-

Про розгляд скарги голови правління Автокооперативу
«Харківський» Хоменка В.В. від 09.07.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 24.06.2019 № 850
-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету  на   2019  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 19 грудня 2018 року № 4280-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку  м. Суми  на  2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами)

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за червень 2019 року 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/07/Garantii.doc" Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо надання у 2019 році місцевої гарантії Сумської міської ради

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/07/2633.doc" Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2017 року № 2633 – МР «Про надання дозволу комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс» на участь у проекті «Міський громадський транспорт України» (зі змінами) 
-//-

Про розгляд електронної петиції Воробйової Вікторії Володимирівни «СТОП ШУМ! Заборонити використання музичної апаратури та живий спів на відкритих майданчиках ресторанного господарства біля житлових будинків»
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Білий налив») ТОВ «БН Суми» 

-//-

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (ресторан «Граффин») ТОВ «РЕСТ ГРУП КОМПАНІ»

-//-

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (бар «Mr. Smoke») ТОВ «Мегадим»

-//-

Про розгляд електронної петиції Панкратова Дмитра Борисовича «Просимо подовжити графік роботи розважальних та закладів громадського харчування на літній
період»




-//-

Про розгляд електронної петиції Дворниченка В.М. «Негайно провести повний аудит КП СМР «Електроавтотранс» за 2018 рік»

ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/06/469.docx" Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.09.2016 № 469 «Про заходи щодо впорядкування відносин в сфері забезпечення експлуатації ліфтів територіальної громади міста Суми»

ВЕЛИТЧЕНКО Едуард Володимирович – директор департаменту інфраструктури міста

ПHYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/06/Zvitu-fin-planu.doc" ро затвердження звітів про виконання фінансових планів: комунальним підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Зеленбуд» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Спецкомбінат» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Сумикомунінвест» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Шляхрембуд» Сумської міської ради за 2018 рік

-//-

Про встановлення розмірів внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії, яке здійснюється ТОВ «Сумитеплоенерго»
ВАСЮНІН Дмитро Геннадійович – директор ТОВ «Сумитеплоенерго»

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/06/Fin-planu-vukonanna.docx" Про Порядок складання, затвердження, внесення змін, звітування та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Суми та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств 

ЧУМАЧЕНКО Олена Юріївна – в.о. начальника відділу охорони здоров’я

Про розгляд електронної петиції Савченко А.Р. «Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста Суми»



-//-

Про розгляд електронної петиції Нагорної Марини Юріївни «Проти забудови історичної частини Сум – Театральної площі» 
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/06/Hornovola.docx" Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території (реконструкція) визначеної ділянки садибної житлової забудови на перетині вулиці В’ячеслава Чорновола і вулиці Люблінська у м. Суми»
, 
-//-

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

-//-

Про зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми, розташованих по вул. Інтернаціоналістів, 5

-//-

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна в місті Суми, розташованого по вул. 1-ша Набережна        р. Стрілка, 24

-//-

Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомого майна (нежитловим приміщенням) в місті Суми за адресою: вул. Римського – Корсакова, 2

-//-

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна в місті Суми, розташованого по вул. Псільська, 4

-//-

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна (нежитловому приміщенню) в місті Суми, розташованого по пров. Лікаря Зіновія Красовицького, 9

-//-

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна в місті Суми, розташованого по вул. Герасима Кондратьєва, 87

-//-

Про переведення садового будинку в жилий у обслуговуючому кооперативі садівників «Монтажник», будинок 99, м. Суми

-//-

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




-//-

Про демонтаж незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Суми

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

Про демонтаж зовнішньої реклами та вивісок

-//-

Про передачу на баланс закінчених будівництвом об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми









ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Про відзначення Новицького П.Л.
ЄМЕЛЬЯНЕНКО Тетяна Миколаївна – заступник начальника відділу організаційно – кадрової роботи

Про затвердження складу громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради

ЗІГУНЕНКО Микола Олександрович – заступник директора департаменту комунікацій та інформаційної політики



Міський голова							О.М. Лисенко



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

