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№
з/п
Найменування
Хто доповідає


Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року 
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

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 жовтень 2017 року

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.12.2016 № 660 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2017 рік» (зі змінами)

-//-

Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2018 рік 

-//-

Про затвердження плану-графіку відстеження результативності діючих регуляторних актів виконавчого комітету Сумської міської ради на 2018 рік 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.02.2017 № 66 «Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2017 році»

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про схвалення індикативних прогнозних показників міського бюджету на 2019 – 2020 роки

-//-

Про стан погашення суб’єктами господарювання міста заборгованості із виплати заробітної плати та розрахунків з Пенсійним фондом України 

ЗАНЧЕНКО Анатолій Геннадійович – начальник управління з питань праці

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про затвердження Програми зайнятості населення м. Суми на 2018 рік 
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  рішення виконавчого комітету від 16.05.2017 № 242 «Про організацію сезонної роздрібної торгівлі баштанними культурами у літньо-осінній період 2017 року на території міста Суми»(зі змінами)

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

Про організацію роздрібної торгівлі ялинковими іграшками та прикрасами, дитячими новорічними подарунками, кулінарними та кондитерськими виробами святкового асортименту на території міста Суми у зимовий період 2017 – 2018 років

-//-

Про організацію сезонної роздрібної торгівлі ялинками живими на території міста Суми у зимовий період 2017 року 




-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.03.2017 № 140 «Про проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету на 2018 рік»

КРАСНОШЕВСЬКА Наталія Михайлівна –начальник відділу у справах молоді та спорту

Про організацію роботи виконавчих органів Сумської міської ради з інтерактивною веб-платформою «Відкрите місто»

КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 22.02.2017 № 1791-МР «Про Положення про департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради» (зі змінами)

-//-

Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 28.04.2016 № 241 “Про Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Сумської міської ради (нова редакція)”

ФЕСЕНКО Ольга Федорівна – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Зарічного району міста Суми

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.05.2017 № 250 «Про Регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради»

ЧАЙЧЕНКО Олег Володимирович – начальник правового управління 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.03.2017 № 144 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/11/14/zminu-596.docx" Про внесення змін до Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, затверджених рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 № 596 «Про затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми» (зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011    № 539)


-//-

Про розгляд скарги громадянина Шамоні Г.Ф. від 22.10.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 18.09.2017 № 1404

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

Про розгляд скарги громадянина Ткачова Г.Я. від 06.11.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 25.09.2017 № 1446 

-//-

Про створення та використання місцевого матеріального резерву м. Суми для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначення та затвердження його номенклатури, обсягів та місця розміщення 

ПЕТРОВ Артур Євгенович – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.04.2013 № 194 «Про міську комісію з питань боротьби зі злочинністю при виконавчому комітеті Сумської міської ради» (зі змінами)

БРЯЗКУН Григорій Вікторович – начальник відділу з питань взаємодії х правоохоронними органами та оборонної роботи

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.03.2006 №155 «Про утворення міської координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху» (зі змінами)

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.01.2011 № 14 «Про спостережну комісію при виконавчому комітеті Сумської міської ради» (зі змінами)

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/11/14/zminu-306.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21 червня 2016 року № 306 «Про розміщення структурних підрозділів Сумської міської ради» (зі змінами) 

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту ресурсних платежів


Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

-//-

Про службові жилі приміщення

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи
-//-

Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми 
ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.04.2009 № 213 «Про затвердження коефіцієнтів співвідношення кількості безплатних і платних пасажирів» (зі змінами) 

ОДНОРОГ Віталій Леонідович – директор КП «Електроавтотранс»

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.08.2011 № 485 «Про створення постійно діючої міської міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води» (зі змінами) 

ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» тимчасовим виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по житловому будинку за адресою: м. Суми, просп. М. Лушпи, буд. № 19 

ХРУПА Сергій Дмитрович – директор ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Про тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» для житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. № 40/2 блок «Б»

-//-

Про тарифи на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території товариства з обмеженою відповідальністю "ДІМЕКС-КОМФОРТ" за адресою вул. Р.Корсакова, 14

ЛЕЩЕНКО Сергій Іванович – директор ТОВ «ДІМЕКС-КОМФОРТ»

Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв в бюджетних установах по головному розпоряднику бюджетних коштів «Виконавчий комітет Сумської міської ради» на 2018 рік


КОСТЕНКО Ольга Анатоліївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню державного архітектурно - будівельного контролю Сумської міської ради 

ДОВБНЯ Анатолій Миколайович – начальник управління державного архітектурно – будівельного контролю

Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури і містобудування

Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв по відділу охорони здоров’я Сумської міської ради та підпорядкованих йому установах та закладах на 2018 рік 

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

Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту ресурсних платежів


Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради 

ГОЛОПЬОРОВ Руслан Володимирович – начальник управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»

Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по бюджетних установах, підпорядкованих відділу культури та туризму Сумської міської ради 

ЦИБУЛЬСЬКА Наталія Олексіївна – начальник відділу культури та туризму 

Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по службі у справах дітей Сумської міської ради
ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна - начальник служби у справах дітей

Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання дітей такими, що втратили статус дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання підпунктів т рішення 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

-//-

Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась забрати з пологового будинку



Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-
	

Про вибуття з прийомної сім’ї Глушко В.Г. та Глушка М.В. прийомних дітей

-//-
	

Про негайне відібрання малолітнього Лупійова Віктора Івановича від матері

-//-
	

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо розроблення містобудівної документації 
«Детальний план території (реконструкція) визначеної ділянки садівничого товариства «Колос» у м. Суми зі зміною функціонального призначення на садибну забудову»

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури і містобудування

Про затвердження Порядку встановлення пам’ятних знаків на території міста Суми

-//-

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

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/11/08/zminu-326.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.06.2017 № 326 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/11/06/zminu-539.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.10.2017 № 539 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми» 

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури і містобудування

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/11/14/zminu-444.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 444 «Про тимчасове призупинення діяльності стосовно надання та подовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами в місті Суми» (зі змінами) 

-//-
	

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-
	

Про надання дозволу/відмову у наданні дозволу на переведення житлового приміщення у нежитлове за адресою: вул. Іллінська, 1, кв.17 

-//-
	

Про переведення садового будинку в жилий у садівничому товаристві «Монтажник», урочище Баранівка, будинок 58, місто Суми 

-//-
	

Про відмову у наданні дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 46 

-//-
	

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у Сумському міському громадському об’єднанні товариства садівників «Лісовод 1», будинок 36

-//-

Про надання дозволу на встановлення обладнання дитячого ігрового майданчика
ЛАВРИК Володимир Володимирович – директор КП «Зелене будівництво»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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





