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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	9 квітня 2019

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років 
ПАВЛЕНКО Віктор Іванович – в.о. директора департаменту інфраструктури міста

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/02/591.docx" 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)

-//-

Про вартість (ціна) на ритуальну послугу ФОП      Кібік О.О.

-//-

Про проведення поховань на кладовищі в районі 40-ї підстанції 
КОРОТКЕВИЧ Євген Григорович – директор КП «Спеціалізований комбінат»

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету  на   2019  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 19 грудня 2018 року № 4280-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку  м. Суми  на  2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами)

-//-

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за березень 2019 року 



-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/10/629.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 578 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2019 рік» (зі змінами)

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про визначення друкованих засобів масової інформації для офіційного оприлюднення регуляторних актів виконавчого комітету Сумської міської ради 
ЧАЙЧЕНКО Олег Володимирович – начальник правового управління

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/03/zminu-686.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.12.2018 № 686 «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на I півріччя 2019 року»
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/03/159.doc" Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання «Про хід виконання міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР (зі змінами)»

ЦИБУЛЬСЬКА Наталія Олексіївна – начальник відділу культури та туризму

Про повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, організацій та установ м. Суми, змін і доповнень до них 

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про вирішенння питань опіки над повнолітніми особами

-//-

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

Про службові жилі приміщення




-//-

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (ресторан «Пурі Маріні») ФОП Пустовойтова В.П., ФОП Пустовойтової В.В. 
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/03/Mixalova.doc" Про розгляд скарги фізичної особи - підприємця Михайлова С.О. від 01.03.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 19.11.2018 № 1607 



КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/03/Mixalova-1822.doc" Про розгляд скарги фізичної особи - підприємця Михайлова С.О. від 01.03.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 10.12.2018 № 1822

КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/03/Shevhenko.doc" Про розгляд скарги громадянки Шевченко О.Є. від 14.03.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 04.03.2019 № 323

-//-

Про розгляд скарги громадянки Майфет Л.В. від 20.03.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 09.10.2017 № 1555

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/03/Goloborodov.docx" Про розгляд електронної петиції щодо здійснення ремонту дороги від вулиці Прокоф’єва до Пришибської площі та вжиття відповідних заходів з метою вирішення порушеного питання
ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва і дорожнього господарства
	

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/03/Zminu-639.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 639 від 13.11.2018 року «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв в бюджетних установах по головному розпоряднику бюджетних коштів «Виконавчий комітет Сумської міської ради» на 2019 рік»

КОСТЕНКО Ольга Анатоліївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/03/710.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.12.2018 №710 «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв та твердого палива по установах та закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради 
ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки

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

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

Про переведення садового будинку в жилий за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненська сільська рада, об’єднання громадян «Товариство забудовників житлового масиву «Рось», провулок Льотний, Х

-//-

Про надання дозволу на переведення нежитлового приміщення у категорію житлового за адресою:         вул. Ковпака, 63, приміщення Х, м. Суми

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-

Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми 

-//-

Про демонтаж зовнішньої реклами та вивісок 

-//-

Про продовження строку перебування малолітніх дітей Васяновича Олександра Дмитровича та Селегеня Данііла Дмитровича у сім’ї патронатного вихователя Рябова Анатолія Андрійовича

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про продовження строку перебування малолітньої дитини Чавгун Васіліси Олександрівни у сім’ї патронатного вихователя Коковіної Ольги Борисівни

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Волошина Самсона Дмитровича, 21.09.2012 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Шульги Ярослава Олександровича 13.02.2011 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України




-//-

Про визначення способу участі у вихованні дітей

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про присвоєння прізвища дитині

-//-

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

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.09.2018 № 502 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Кірієнко Каріни Дмитрівни, 04.09.2006 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.09.2018 № 509 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Подрєза Данііла Геннадійовича, 25.07.2003 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України»

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.09.2018 № 492 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Шишова Ростислава Сергійовича, 14.05.2004 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.11.2018 № 653 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Бублик Олександри Романівни, 11.11.2010 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.11.2018 № 634 «Про затвердження висновку служби у справах дітей  Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Лисенко Мілани Сергіївни, 21.07.2005 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України


-//-

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.11.2018 № 636 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Сидорової Вікторії Олексіївни, 16.06.2009 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.03.2019 № 152 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Бабич Софії Сергіївни, 18.05.2005 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.12.2018 № 693 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Ващенка Івана Артемовича, 01.11.2008 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 № 9 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Кириченко Ксенії Олексіївни 06.02.2010 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 № 12 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дітей, Стрельцової Вероніки Артемівни 31.08.2009 року народження, Стрельцова Владислава Артемовича 29.10.2014 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.03.2019 № 151 «Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Тунік Нікіти Костянтиновича, 27.10.2010 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України




-//-

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання дітей такими, що втратили статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, припинення опіки та піклування над дітьми, влаштування дитини на повне державне забезпечення, визнання підпунктів, пункту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради та пунктів розпорядження начальника Ковпаківської районної в місті Суми адміністрації такими, що втратили чинність

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про направлення малолітніх Балабаєнка А.А., Балабаєнка Р.А., Балабаєнко Л.М. та Балабаєнко Д.О. на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї Пономарьової О.М. та Гмирі С.М. та надання прийомній сім’ї статусу дитячого будинку сімейного типу
-//-









Міський голова							О.М. Лисенко




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

