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№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік 
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за серпень 2019 року 

-//-

Про стан погашення суб’єктами господарювання міста заборгованості із заробітної плати 
ЗАНЧЕНКО Анатолій Геннадійович – начальник управління з питань праці

Про затвердження мережі класів та контингенту учнів у комунальних закладах освіти м. Суми на 2019-2020 навчальний рік 
ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки

Про створення комісії з питань належного функціонування закладів освіти міста Суми 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/359.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.07.2015 № 359 «Про затвердження списку дітей, мешканців міста Суми, батьки яких загинули при виконанні службового обов’язку або померли в період проходження військової служби під час антитерористичної операції, для виплати щомісячної допомоги» (зі змінами) 

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Vykonkom/2019/07/379-16-07.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) 

-//-

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/2019/08/babic_copy.doc" Про розгляд скарги громадянки Бабіч Н.О. від 12.08.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 22.07.2019 № 964 

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/parfen_copy.doc" Про розгляд скарги громадянина Парфенюк В.А. від 12.08.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 22.07.2019 № 984 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/zolot.doc" Про розгляд скарги громадянина Золотарьова М.М. від 12.08.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 22.07.2019 № 970

-//-

Про розгляд скарги громадянина Гевліча М.О. від 13.08.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 29.07.2019 № 1011

-//-

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Почадим») ФОП Замотайло Є.В., ФОП Колесник В.В.
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (ресторан «Італьямо») ФОП Ошкодерова О.М., ФОП Пустовойтова В.П. 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/122.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.03.2019 № 122 «Про проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету на 2020 рік» 


КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про передачу на баланс закінчених будівництвом об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми
ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального управління та дорожнього господарства

Про співвідношення кількості безплатних і платних пасажирів на автобусному маршруті № 64 А «Центральний ринок – Добровільна»

ОДНОРОГ Віталій Леонідович – директор КП «Електроавтотранс»

Про відмову у присвоєнні поштової адреси об’єкту нерухомого майна розташованому по провулку Лікаря Зіновія Красовицького, Х, у місті Суми 

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

Про відмову у присвоєнні (зміні) поштових адрес об’єктам нерухомого майна, розташованим по вул. Інтернаціоналістів, Х у місті Суми 

-//-

Про переведення садового будинку в жилий за адресою: провулок Льотний, Х, м. Суми

-//-

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у Сумській міській громадській організації садівничого товариства «Дружба», будинок Х, місто Суми

-//-

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

-//-

Про розміщення соціальноі реклами

-//-

Про демонтаж зовнішньої реклами та вивісок 

-//-

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 проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми

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

Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми 

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






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



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


