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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	9 жовтня 2018

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання  про затвердження міської програми «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2019-2021 роки» 
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/ATO.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 жовтня 2016 року № 1268-МР «Про затвердження міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» (зі змінами)

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/Pilgi.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про надання в 2019 році пільг окремим категоріям громадян та громадським організаціям за рахунок коштів міського бюджету 

-//-

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)

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/zminu-359.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.07.2015 № 359 «Про затвердження списку дітей, мешканців міста Суми, батьки яких загинули при виконанні службового обов’язку або померли в період проходження військової служби під час антитерористичної операції, для виплати щомісячної допомоги» (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 
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/Vukonanna-247.doc" Про виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.05.18 № 247 «Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей м. Суми в літній період 2018 року» (зі змінами) 
ОБРАВІТ Єлизавета Олександрівна – заступник начальника відділу у справах молоді і спорту

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про програму «Молодь міста Суми на 2019-2021 роки»  

-//-

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-2021 роки» 

-//-

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 вересень 2018 року 

-//-

Про призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Суми 
ЖУРБА Олександр Іванович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/08/koval.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.04.2016 № 198 «Про зберігання заяв та протоколів співвласників багатоквартирних будинків та їх оприлюднення»



-//-

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми



ЯРЕМЕНКО Григорій Іванович – директор департаменту інфраструктури міста

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/08/dkspu.docx" Про затвердження норм витрат теплової енергії на потреби централізованого опалення житлових будинків та гарячого водопостачання категорій споживачів «Населення»,  «Інші» та «Бюджет»,  яким надає послуги  ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» 
РИБАЛЬЧЕНКО Ірина Анатоліївна – заступник директора ДКППВ ПАТ «Сумське НВО
	

Про затвердження заходів по створенню системи обліку житлових приміщень, що належать територіальній громаді м. Суми та контролю за використанням таких приміщень

ЧАЙЧЕНКО Олег Володимирович – начальник правового управління

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

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

Про надання жилого приміщення у новозбудованому будинку 

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

Про спостережну комісію при виконавчому комітеті Сумської міської ради
БРЯЗКУН Григорій Вікторович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Про розгляд електронної петиції Мі Андрія Анатолійовича про контроль і штрафи за забруднення міста при вивезенні побутових відходів 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/Dybunskui.docx" Про розгляд електронної петиції Дубінського Є.Б. «змінити маршрут №19 (Роменська – Ковпака) на тролейбусний маршрут»

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

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (ресторан «Холостяк») ТОВ «Холостяк»

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

Про розгляд скарги громадянки Левенець К.І. від 31.08.2018 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 30.07.2018 № 1015

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

Про затвердження на 2019 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 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по службі у справах дітей Сумської міської ради 
ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/limitu-soc-zax.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 613 «Про затвердження на 2018 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради» 

-//-

Про затвердження на 2019 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 надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, втрату статусу дитини-сироти, встановлення піклування та призначення піклувальників над дітьми, звільнення від повноважень піклувальника над дитиною, влаштування дітей на повне державне забезпечення, внесення змін до підпункту та пункту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, визнання підпункту та пункту рішень виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

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

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про присвоєння прізвища дитині

-//

Про визначення способу виховання дитини

-//-

Про негайне відібрання малолітніх Кононенка М.А. та Кононенко М.А. від батьків

-//-

Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на визначення кращої проектної пропозиції із комплексної реконструкції забудови та благоустрою площі Театральна в м. Суми
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 зміну/відмову у зміні поштових адрес об’єктам нерухомого майна 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) в місті Суми, розташованого по вул. 20 років Перемоги, 13 у м. Суми

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/09/Montagnuk.docx" Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна (земельній ділянці), розташованого у обслуговуючому кооперативі садівників «Монтажник», земельна ділянка Х м. Суми

-//-

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

-//-

Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми 

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування















Міський голова                                                                        О.М. Лисенко




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

