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№
з/п
Найменування
Хто доповідає

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/09/20/ozdor.doc" Про виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.05.17 № 236 «Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей м. Суми в літній період 2017 року»
КРАСНОШЕВСЬКА Наталія Михайлівна – заступник начальника відділу у справах молоді та спорту

Про схвалення індикативних прогнозних показників міського бюджету на 2019 – 2020 роки
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/07/18/Proekt-xid-vukonanna.doc" Про граничні суми витрат

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2017 рік

-//-

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1538–МР «Про Програму економічного і соціального розвитку  м. Суми на 2017 рік» (зі змінами)

-//-

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за вересень 2017 року

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/09/25/Proekt-zminu-99.docx" Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 16.02.2016 № 99 «Про створення робочої групи з питань розробки схеми теплопостачання м. Суми»
ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на потреби опалення житлових будинків
ПОКУТНЯ Надія Григорівна – заступник директора ТОВ «Сумитеплоенерго»

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/09/26/Proekt-zminu-362.doc" Про хід виконання рішення виконавчого комітету Cумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та створення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб»(зі змінами) 

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/10/03/Proekt-zminu-695.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.12.2016 № 695 «Про затвердження списків окремих категорій громадян – мешканців міста Суми, яким у 2017 році передбачені пільги за рахунок коштів міського бюджету» (зі змінами)

-//-

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

-//-

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами

-//-

Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення працівниками управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради
ЯКОВЕНКО Микола Іванович  – заступник управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/10/06/Proekt-shevhenko.doc" Про розгляд скарги громадянки Шевченко І.А. від 25.09.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 14.08.2017 № 1165

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 № 335 «Про визначення переліку та назв зупинок міського пасажирського транспорту в м. Суми» (зі змінами) 
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту ресурсних платежів


Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту ресурсних платежів

Про службові жилі приміщення

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/09/20/Proekt-zminu-401.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.07.2016 № 401 «Про тендерний комітет виконавчого комітету Сумської міської ради» (зі змінами)

ТРЕПАЛІН Роман Олександрович – начальник відділу з конкурсних торгів

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/09/11/Proekt-vtrata-26.doc" Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.01.2016 № 26 «Про роботу з електронними петиціями у виконавчих органах Сумської міської ради 

ЧАЙЧЕНКО Олег Володимирович – начальник правового управління 

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (ресторан «Стумарі») ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» 
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (ресторан «Сан Ремо) ТОВ ВП «Олімп-К» 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2015 № 137 «Про утворення комісії з питань захисту дитини»
ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна - начальник служби у справах дітей

Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання дитини такою, що втратила статус дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дитини на повне державне забезпечення, внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, визнання підпунктів та пунктів рішень виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність 


-//-

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

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна - начальник служби у справах дітей

Про зміну прізвища дитини

-//-
	

Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/08/04/diezd-pr.doc" Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній 

-//-
	

Про визначення місця проживання неповнолітньої 

-//-
	

Про припинення функціонування прийомної сім’ї Чернявської Н.В.

-//-
	

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




КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури і містобудування

По присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, розташований по вул. Троїцька, 6, у місті Суми

-//-

Про розміщення зовнішньої реклами в місті Суми



HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/09/20/lim-arh.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.11.2016 № 634 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2017 рік по управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради»



Про затвердження Положення про закупівлю, облік та розподіл комп’ютерної техніки для виконавчих органів Сумської міської ради

БЄЛОМАР Віктор Васильович – начальник відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

