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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	21 травня 2019 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей м. Суми в літній період 2019 року відпочинку та зайнятості дітей м. Суми в літній період 2019 року
ОБРАВІТ Єлизавета Олександрівна – начальник відділу у справах молоді та спорту 


Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету м. Суми за І квартал 2019 року

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету  на   2019  рік

-//-

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 квітень 2019 року 

-//-

Про редакційне уточнення назви об’єкту (заходу) субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

-//-

Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій, видачі довідок та довіреностей на виконуючого обов’язки старости Піщанського старостинського округу

-//-

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 розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на 2019 рік

-//-

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та створення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) 

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та створення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами)

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.12.2018 № 727 «Про затвердження списків окремих категорій громадян – мешканців міста Суми, які у 2019 році мають право на пільги за рахунок коштів міського бюджету» (зі змінами)

-//-

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

-//-

Про вирішенння питань опіки над повнолітніми особами

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.01.2019 № 14 «Про затвердження списку сімей учасників антитерористичної операції - мешканців міста Суми, яким у 2019 році передбачені пільги за рахунок коштів міського бюджету» (зі змінами)

-//-

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 128 «Про проведення моніторингу готовності ринків міста Суми до
роботи у весняно - літній період  2019 року»
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів


Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «Pocha Дим») ФОП Замотайло Є.В.

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.05.2017 № 250 «Про Регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами)
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи


Про розгляд електронної петиції Дворниченко В.М. «Негайно провести повний аудит КП СМР «Електроавтотранс» за 2018 рік»

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

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

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.12.2018 № 686 «Про план
роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2019 року» (зі змінами)


-//-

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 затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Дегтярьовим Сергієм Миколайовичем територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Івана Піддубного, 27 з порушенням законодавства

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів


Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Єфімовою В. І. територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Прикордонна, 1/2 з порушенням законодавства

-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних Крамаревим М. М. територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Робітниче селище, 8 з порушенням законодавства

-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Олефіренко О. М. територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Герасима Кондратьєва, 98а з порушенням законодавства

-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ПП «Енерго-Ресурс» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Косівщинська, 96/27 з порушенням законодавства

-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ТОВ «Еко» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Героїв  Чорнобиля, 2А з порушенням законодавства

-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Рибець І. В. територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по проспекту Курському, 6 з порушенням законодавства

-//-

Про створення комісії з визначення розміру збитків, заподіяних громадянину Бірченку І. В. внаслідок викупу земельної ділянки для суспільних потреб

-//-

Про виконання фінансового плану комунального підприємства «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» Сумської міської ради за 2018 рік

-//-

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Інфосервіс» Сумської міської ради за 2018 рік

БЄЛОМАР Віктор Васильович – начальник відділу інформаційних технологій та компьютерного забезпечення 

Про передачу на баланс закінчених будівництвом об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми
ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва і дорожнього господарства


Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 145 «Про передачу на баланс закінчених будівництвом об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми»

-//-

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/зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми публічному акціонерному товариству «Сумиобленерго»


-//-


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

-//-


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

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.09.2018 № 498 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-

Про переведення садового будинку в жилий за адресою: провулок Льотний, 24, м. Суми

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу в будинок садибного типу за адресою: вул. Перова, 12, м. Суми

-//-

Про відмову у наданні дозволу на переведення житлового приміщення у нежитлове за адресою: вул. Харківська, 7, кв. 36, м. Суми

-//-

Про переведення садового будинку в жилий у обслуговуючому кооперативі садівників «Монтажник», будинок, 2005, м. Суми

-//-

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, 5/1

-//-

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у громадській організації «Садівниче товариство «Баранівка-1», будинок 203, м. Суми

-//-

Про переведення/відмову у переведенні садового будинку в жилий у громадській організації «Садівниче товариство «Хімік-1», будинок 514, м. Суми

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.07.2018 № 383 «Про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми»

-//-

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

-//-

Про демонтаж незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Суми

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-
	

Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми 
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

Про розгляд електронної петиції Нагорної Марини Юріївни «Проти забудови історичної частини Сум – Театральної площі»

-//-

Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей


Про вибуття з прийомної сім’ї Нені О.М. прийомної дитини

-//-

Про визначення місця проживання малолітньої дитини

-//-

Про надання статусу дитини сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки та призначення піклувальника над дитиною, призначення опікуна над житлом дітей, внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.11.2014 № 544, визнання підпункту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради таким, що втратив чинність

-//-





          Міський голова							          О.М. Лисенко



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


