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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	12  червня  2018 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.05.2010 № 252 «Про комісію по розгляду заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика» (зі змінами)

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 внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету  на   2018  рік 

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій 


Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму економічного і соціального  розвитку  м. Суми  на  2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки» (зі змінами)

-//-

Про витрачання коштів  резервного фонду міського  бюджету  за травень 2018 року

-//-

Про затвердження звітів про виконання фінансових планів: комунальним  підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Зеленбуд» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Спецкомбінат» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Сумикомунінвест» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради, комунальним підприємством «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради за 2017 рік 

ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту  інфраструктури міста 
	

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) 

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування

Про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-

Про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми

-//-

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

-//-

Про внесення змін до рішення    виконавчого комітету Сумської     міської ради від 18.04.2018 № 222 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-

Про затвердження проектного плану І черги забудови території мікрорайону між вулицею Харківською, проспектом Михайла Лушпи і вулицею Івана Сірка у         м. Суми

-//-

Про розгляд  електронної петиції Пильова  Михайла  Віталійовича «Заборонити подальше розширення  універмагу  «Київ»

-//-

Про вибуття з прийомної сім’ї Толмачова В.П. та Толмачової В.М. прийомної дитини

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби в справах дітей
	

Про визнання дітей такими, що втратили статус дитини, позбавленої батьківського піклування, припинення опіки, встановлення опіки та призначення опікуна над дитиною, визнання підпунктів рішення виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби в справах дітей

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

-//-

Про визначення способу участі у вихованні дитини

-//-

Про присвоєння прізвища дитини

-//-





Міський голова                                                                        О.М. Лисенко




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














