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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	11 червня 2019

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про розміщення об’єктів сезонної торгівлі баштанними культурами у літньо - осінній період 2019 року на території міста Суми 

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

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/05/349.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.07.2017 № 349 «Про заходи щодо недопущення на території міста Суми торгівлі з рук у невстановлених місцях» 

-//-

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 травень 2019 року 

-//-

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 09.10.2018 № 526 «Про затвердження заходів по створенню системи обліку житлових приміщень, що належать територіальній громаді міста Суми та контролю за використанням таких приміщень»

ВЕЛИТЧЕНКО Едуард Володимирович – директор департаменту інфраструктури міста

Про визначення виробників та виконавців комунальних послуг з централізованого постачання теплової енергії, гарячої води, водопостачання та водовідведення 
-//-

Про умови та порядок надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особами, які згідно із законодавством мають право на таку пільгу

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

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

-//-

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами 

-//-

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

СТРИЖОВА Алла Вікторівна – начальник управління ЦНАП

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

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

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

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

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/05/211.doc" Про внесення змін до рішення виконавчому комітету Сумської міської ради від 18.04.2018 № 211 «Про визначення видів суспільно корисних оплачуваних робіт та переліку підприємств і установ, у сфері відання яких перебувають об’єкти, на яких особи відпрацьовують адміністративні стягнення у вигляді суспільно корисних робіт» (зі змінами) 
КОНОНЕНКО Станіслав Володимирович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
	

Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовим особам виконавчих органів Сумської міської ради 
ВОЛОШИНА Ольга Михайлівна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/05/Olxovuk.doc" Про розгляд скарги громадянки Ольховик О.М. від 20.05.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 13.05.2019 № 658 
КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ півріччя 2019 року 
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи

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

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна (земельній ділянці) в місті Суми

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/05/153.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 153 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми»

-//-

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

-//-

Про відмову у наданні дозволу на переведення житлового приміщення у нежитлове за адресою: вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, 50, кв. Х, м. Суми

-//-

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення у житлове за адресою: вул. Лучанська, 45, м. Суми

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-

Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми 




-//-

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення піклування та призначення піклувальника над дитиною

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, ОСОБА 1, для його тимчасового
виїзду за межі України

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, ОСОБА 1, для його тимчасового виїзду за межі України

-//-

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

-//-
















Міський голова							О.М. Лисенко

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

