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№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про проведення приписки громадян України 2002 року народження до призовної дільниці Сумського міського військового комісаріату протягом січня-березня 2019 року

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

Про здійснення управлінням «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ГОЛОПЬОРОВ Руслан Володимирович – начальник управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» Сумської міської ради на 2019 рік

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Інфосервіс» Сумської міської ради на 2019 рік
ДЯГОВЕЦЬ Олена Володимирівна – директор КП «Інфосервіс»

Про затвердження фінансового плану Комунального оптово-роздрібного підприємства «Дрібнооптовий» Сумської міської ради на 2019 рік








ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки

Про затвердження фінансового плану комунального підприємтсва «Шляхрембуд» Сумської міської ради на 2019 рік

ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва і дорожнього господарства
	

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 жовтень 2018 року 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 629 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2018 рік» (зі змінами)

-//-

Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2019 році
КУХТИК Микола Григорович – начальник Сумського міського центру зайнятості

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.11.2006 № 636 «Про створення та організацію діяльності міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури» (зі змінами)

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

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

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.08.2014 № 376 «Про створення координаційної ради у справах ветеранів війни та праці, інвалідів» (зі змінами)

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2013 № 323 «Про організацію роботи з питань опіки та піклування над повнолітніми особами» (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 внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.08.17 року № 458 «Про склад місцевої Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Сумській міській раді»
ХРІН Олександр Іванович – начальник Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслу-жби в Сумській області

Про затвердження акту приймання-передачі з приватної власності у комунальну власність територіальної громади міста Суми захисної споруди цивільної оборони сховища № 68015, яке обліковується на балансі ПАТ «Центроліт»
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

-//-

Про службові жилі приміщення


-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

Про службові жилі приміщення





-//-

Про втрату чинності рішень виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.04.2012 № 173 «Про затвердження переліків адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, державними органами, установами та організаціями в управлінні «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» та від 21.10.2014 № 504 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.04.2012 № 173 «Про затвердження переліків адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, державними органами, установами та організаціями в управлінні «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (зі змінами)»

СТРИЖОВА Алла Вікторівна – начальник управління ЦНАП в м. Суми

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 № 332 «Про організацію перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах м. Суми» 

ЯКОВЕНКО Сергій Володимирович – начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.08.2018 № 460 «Про визначення переліку та назв зупинок міського пасажирського транспорту в    м. Суми»

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2013 № 591 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Суми» (зі змінами) 
ЧАЙЧЕНКО Олег Володимирович – начальник правового управління

Про пропозиції до плану роботи Сумської міської ради на 2019 рік 
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи

Про пропозиції до плану роботи виконавчого комітету Сумської міської ради на І півріччя 2019 рік 

-//-

Про зняття з контролю та втрату чинності рішень виконавчого комітету





МОША Лариса Валентинівна – начальник відділу протокольної роботи і контролю

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки та призначення опікунів над дітьми, встановлення піклування та призначення піклувальника над дітьми, влаштування дитини на повне державне забезпечення
ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

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

-//-

Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-

Про припинення функціонування прийомної сім’ї ОСОБА_1 та ОСОБА_2

-//-

 Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, ОСОБА_1, ДАТА_1 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України


-//-

 Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, ОСОБА_2, ДАТА_2 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України


-//-

Про затвердження Порядку надання дозволу на переведення житлових приміщень у категорію нежитлових, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових, житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу 
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

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

-//-

Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна (нежитловим приміщенням, земельним ділянкам) в місті Суми 


-//-

Про відмову у присвоєнні поштової адреси об’єкту нерухомого майна (земельній ділянці) в місті Суми

-//-

Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 5
-//-

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна (земельній ділянці), розташованого у обслуговуючому кооперативі садівників «Монтажник», земельна ділянка Х, м. Суми

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення у категорію житлового за адресою: проспект Михайла Лушпи, 5, корпус 27, приміщення Х, м. Суми 

-//-

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення у категорію житлового за адресою: проспект Михайла Лушпи, 5, корпус 5, приміщення Х, м. Суми

-//-

Про надання дозволу на переведення нежитлового приміщення у категорію житлового за адресою:      вул. Герасима Кондратьєва, 211А, приміщення Х,       м. Суми 

-//-

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення у категорію житлового за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, 136/1, приміщення 120, м. Суми

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: вул. Миколи Василенка, Х, м. Суми 

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: вул. Чехова, Х, м. Суми

-//-

ро переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у садівничому товаристві «Хімік-1», будинок Х, м. Суми

-//-

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 розміщення зовнішньої реклами в м. Суми 
-//-

Про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

Про розгляд скарги громадянина Шкромади Є.О. від 13.11.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 05.11.2018 № 1624
КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

Про розгляд скарги громадянки Дорошенко Т.О. від 19.11.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 29.10.2018 № 1474 

-//-

Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по закладах професійно – технічної освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради
ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки

Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв та твердого палива по установах та закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 №625 «Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради» 

-//-

Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв по відділу охорони здоров’я Сумської міської ради та підпорядкованих йому установах та закладах на 2019 рік 
ЧУМАЧЕНКО Олена Юріївна – в.о. начальнику відділу охорони здоров’я

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 609 від 22.11.2017 року «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв в бюджетних установах по головному розпоряднику бюджетних коштів «Виконавчий комітет Сумської міської ради» на 2018 рік» (зі змінами) 




КОСТЕНКО Ольга Анатоліївна  - начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.06.2018 № 310 «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ півріччя 2018 року»
КУБРАК Оксана Миколаївна – начальник відділу «Проектний офіс»



















В.о. міського голови з виконавчої роботи                             В.В. Войтенко




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

