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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	9 січня 2018 р.

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за грудень 2017 року 

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.12.2017 №м 694 «Про затвердження списків окремих категорій громадян-мешканців міста Суми, яким у 2018 році передбачені пільги за рахунок міського бюджету»

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

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/12/26/Kabanec.doc" Про розгляд скарги громадянки Кабанець Д.П. від 17.11.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 26.09.2016 № 967 

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/12/26/Shevcov.doc" Про розгляд скарги громадянина Шевцова В.О. від 05.12.2017 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 07.11.2017 № 1723

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2017/23/feerverku.doc" Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.08.2014 № 368 «Про тимчасову заборону використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних засобів» 




ЧАЙЧЕНКО Олег Володимирович – начальник правового управління


Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

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

Про надання звільненого жилого приміщення

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи

-//-

Про службові жилі приміщення 

-//-

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»

БОСЕНКО І.М. – директор ТОВ «КК «Коменерго-Суми»



Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій приватного ремонтно-будівельного підприємства «Рембуд» 

КОСТЮК Валентин Григорович – директор ПРБП «Рембуд»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ДІМ» 

РОЙ М.В. – директор ТОВ «Сервіс-дім»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ДІМ» 

-//-

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ТОВ «Побутсервіс Суми»  
ХОДАК Світлана Іванівна – директор ТОВ «Побутсервіс Суми» 

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ТОВ «Побутсервіс Суми 2»  
ХОДАК Світлана Іванівна – директор ТОВ «Побутсервіс Суми 2» 

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»



ХРУПА Сергій Дмитрович – директор ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ДОМКОМ СУМИ»

ЦІЛУЙКО О.В. – директор ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРЕКС ПЛЮС» 

КУЦЕЛЕПА А.Г. – директор ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради 

ЗДЄЛЬНІК Богдан Анатолійович – директор КП «Сумижилкомсервіс»

Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради 

СКОРОБАГАТСЬКИЙ Євген Олексійович – директор КП «Сумитеплоенергоцентраль»


                 










                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В.о. заступника міського голови, 
керуючого справами  виконавчого комітету                               А.В. Баранов




