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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати та розрахунків з Пенсійним фондом України суб’єктами господарювання міста
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту  соціального захисту населення

Про повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, організацій та установ м. Суми, змін і доповнень до них 

-//-

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами

-//-

Про стан виконання заходів по підготовці ринків міста Суми до роботи у весняно-літній період 2017 року
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

Про організацію сезонної роздрібної торгівлі безалкогольними напоями, у тому числі квасом, у весняно-осінній період 2017 року на території міста Суми

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.01.2014 № 25 «Про Положення про порядок проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу» (зі змінами)

-//-

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Козацька броварня») ФОП Бірюкової І.В., ФОП Коваленко Г.Г.

-//-

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Кушавель») ТОВ «Алкайрос» керівник Алієва О.І. та ФОП Чепік Н.І.

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

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 22 червня 2011 року № 575 – МР «Про утворення фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми та затвердження Положення про нього» (зі змінами та доповненнями)

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за березень 2017 року

-//-

Про закінчення опалювального сезону 2016-2017 років в місті Суми
ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо- зимовий період 2017-2018 років

-//-

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.01.2015 № 24 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж в житлових будинках всіх форм власності, інших будинках та спорудах власності територіальної громади міста Суми або їх частинах»

-//-

Про коригування тарифів на послуги з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС»
МІХЕЄНКО Роман Васильович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС»

Про скориговані тарифи на послуги з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів товариства з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН» 


ОЛІЙНИК Олексій Степанович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН»

Про втрату чинності деяких рішень виконавчого комітету Сумської міської ради
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович - начальник відділу транспорту, зв’язку  та телекомунікаційних  послуг

Про визнання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.05.2009 № 257 «Про затвердження Методики визначення вартості проїзду (тарифів) на регулярних міських маршрутах загального користування в звичайному режимі та режимі маршрутного таксі» таким, що втратило чинність 

-//-

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють в звичайному режимі ТОВ «СНД-Автотранс»

ОВСЯНКО С.М. – директор товариства з обмеженою відповідальністю «СНД-Автотранс»

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП « Компол »

ДІДУХ Максим Васильович - директор ПП «Компол»

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Масюк Т.О. 

МАСЮК Тетяна Олексіївна – фізична особа- підприємець

Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що працює у звичайному режимі ФОП Олефіренко О.І. 

ОЛЕФІРЕНКО Олег Іванович- фізична особа- підприємець

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «Сумипастранс» 
КУЗЬМЕНКО О.М - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Сумипастранс» 

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Олійник А.Г.


ОЛІЙНИК Андрій Григорович - фізична особа- підприємець

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «АТП 1054» 
ТРОЯН Микола Володимирович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «АТП 1054» 

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Запорожець ОВ»

ЗАПОРОЖЕЦЬ Лариса Миколаївна - представник ПП «Запорожець ОВ»

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «Престиж Лайн»
ПЕТРЕНКО Геннадій Вікторович- директор товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж Лайн»

Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Согор» 
ЗЛЕНКО Сергій Вікторович- директор ПП «Согор»

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.04.2016 № 240 «Про Регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради»
ЧАЙЧЕНКО Олег Володимирович - начальник правового управління 

Про затвердження структури ліжкового фонду (з цілодобовим перебуванням хворих) лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 
ЧУМАЧЕНКО Олена Юріївна- в.о. начальника відділу охорони здоров’я

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.11.2016 № 622 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв по відділу охорони здоров’я Сумської міської ради та підпорядкованих йому установах та закладах на 2017 рік

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30 березня 2016 № 163 «Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення працівникам управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради»


СТРИЖОВА Алла Вікторівна – начальник управління ЦНАП

Про розгляд скарги громадянина Абуладзе З.Д. від 22.03.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 22.06.2015 № 835 

КАЧАНОВА Олена Миколаївна - відповідальний секретар адмінкомісії

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 439 «Про визначення переліку офіційних електронних адрес виконавчих органів Сумської міської ради» 
БЄЛОМАР Віктор Васильович – начальник відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки та призначення опікуна над дитиною, встановлення опіки та призначення опікуна над майном дитини, внесення змін до деяких підпунктів рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна - начальник відділу у справах дітей

Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім

-//-

Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-

Про надання дозволу на укладення майнових угод за участю малолітніх та неповнолітніх, що проживають у місті Суми

-//-

Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради
МИРОШНІЧЕНКО Тамара Володимирівна – начальник управління обліку, розподілу та приватизації житла

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

-//-

Про службове жиле приміщення

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

Про житлово – будівельні кооперативи

-//-

Про переведення садового будинку у жилий будинок у Сумському міському громадському об’єднанні товариства садівників «Лісовод 1», будинок № 9
КРИВЦОВ Андрій Володимирович - начальник управління архітектури та містобудування

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.03.2017 № 146 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

//-

Про переведення садового будинку у жилий будинок у громадській організації товариство садоводів «Тепличний», будинок № 259

//-


Про створення комісії з обстеження технічного стану будівлі № 83 по вул. Петропавлівській в м. Суми

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про затвердження акту приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади міста Суми захисної споруди цивільної оборони ІТМ-сховища № 68245, яке обліковується на балансі ВАТ «Сумська кондитерська фабрика»

//-


Про надання дозволу на проведення Сумською Єпархією Української Православної Церкви Великодньої Хресної ходи

КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.03.2014 року № 100 «Про утворення тимчасових органів з евакуації, визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей» комітету Сумської міської ради від 18.03.2014 року № 100 «Про утворення тимчасових органів з евакуації, визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей»
ПЕТРОВ Артур Євгенович – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Про відзначення вчителів-учасників ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки


Про виконання фінансового плану Комунального оптово – роздрібного підприємства «Дрібнооптовий» Сумської міської ради за 2016 рік
ЛЕТУЧА Любов Миколаївна – директор КП «Дрібнооптовий»













В.о. заступника міського голови, 
керуючого справами виконавчого комітету                                 С.Я. Пак

