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№
з/п
Найменування
Хто доповідає


Про виконання плану основних заходів підготовки цивільного захисту міста Суми у 2017 році та основні напрямки підготовки та завдання цивільного захисту міста Суми на 2018 рік
ПЕТРОВ Артур Євгенович – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.04.2013 № 179 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» в місті Суми» 

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2010 № 324 «Про комісію по вирішенню питань проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу» (зі змінами)

-//-

Про затвердження фінансового плану Комунального оптово-роздрібного підприємства «Дрібнооптовий» Сумської міської ради на 2018 рік 
ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки

Про затвердження уточненого фінансового плану Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради на 2017 рік 

ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/11/08/BTI.doc" Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" Сумської міської ради на 2018 рік 



КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту ресурсних платежів


Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Архітектура.Будівництво.Контроль» Сумської міської ради» на 2018 рік 
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури і містобудування

Про пропозиції до плану роботи Сумської міської ради на 2018 рік 
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.01.2017 № 13 «Про затвердження списку сімей учасників антитерористичної операції - мешканців міста Суми, яким у 2017 році передбачені пільги за рахунок коштів міського бюджету» (зі змінами)

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про 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 визначення переліку та назв зупинок міського пасажирського транспорту в м. Суми 

-//-

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту ресурсних платежів


Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

-//-

Про виділення службового жилого приміщення 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи

-//-

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

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури і містобудування




Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у Сумському міському громадському об’єднанні товариства садівників «Лісовод 1», будинок 69, м. Суми 

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури і містобудування

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: провулок Прорізний, 4, м. Суми

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою:2-й Парковий проїзд, 5,  м. Суми 

-//-

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у садівничому товаристві Сумської міської громадської організації «Трудовий відпочинок», будинок 14, м. Суми

-//-

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у садівничому товаристві «Хімік-1», будинок 513, місто Суми 

-//-

Про розміщення зовнішньої реклами в місті Суми
-//-


                 










                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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






