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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	13 серпня 2019 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про черговий призов громадян України на строкову військову службу у жовтні - грудні 2019 року
КОНОНЕНКО Станіслав Володимирович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Про внесення змін до рішення виконавчому комітеті Сумської міської ради від 09.10.2018 № 532 «Про спостережну комісію при виконавчому комітеті Сумської міської ради» 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/zvit-b.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету м. Суми за І півріччя 2019 року
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/zvit-cer.doc" Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами), за підсумками І півріччя 2019 року»

-//-

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 липень 2019 року 

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

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) 

-//-

Про перерозподіл коштів міського бюджету м. Суми на 2019 рік 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/07/504.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.09.2016 № 504 «Про організацію проведення безоплатного поховання або виплату грошової компенсації чи одноразової допомоги деяким категоріям громадян» 
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Vykonkom/2019/07/379-16-07.doc" 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 затвердження Порядку проведення перерахунків призначених житлових субсидій 

-//-

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

-//-

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами 

-//-

Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (ресторан «Place») ТОВ «Місто-4»
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ТОВ «СВ Продукт» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки на перехресті вул. Герасима Кондратьєва та 20 років Перемоги з порушенням законодавства
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ТОВ «Капітал Метінвест» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по проспекту Курський, 50/1 з порушенням законодавства

КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ТОВ «Еталон» територіальній громаді           м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Герасима Кондратьєва, 191 з порушенням законодавства

-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Калініченко Анатолієм Олексійовичем територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Весняна, 1/1 з порушенням законодавства 

-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Колесниковою Іриною Миколаївною територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Супруна, 32/1 з порушенням законодавства

-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Колесниковим Сергієм Олександровичем територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Супруна, 32/1 з порушенням законодавства

-//-

Про затвердження складу громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради
КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень 

СТРИЖОВА Алла Вікторівна - начальник управління ЦНАП

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.08.2012 № 439 «Про тарифи на теплову енергію Сумського національного аграрного університету» (зі змінами) 
ВЕЛИТЧЕНКО Едуард Володимирович – директор департаменту інфраструктури міста

Про тариф (ціну) на ритуальну послугу ФОП Литвин Т.М. 


-//-

Про тариф (ціну) на ритуальну послугу ФОП                Румянцев В.О. 

ВЕЛИТЧЕНКО Едуард Володимирович – директор департаменту інфраструктури міста

Про тарифи на ритуальні послуги комунального підприємства «Спеціалізований комбінат» 

-//-

Про переведення садового будинку в жилий за адресою: провулок Чкалова, 26, місто Суми 
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.05.2019 № 299 «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 розміщення соціальної реклами в місті Суми

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/ukb.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 638 від 13.11.2018 року «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради»

ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального управління та дорожнього господарства

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/zm427.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.07.2019 року № 427 «Про передачу на баланс закінчених будівництвом об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми»

-//-

Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей на повне державне забезпечення

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

-//-

Про присвоєння прізвища дитині
-//-

Про направлення неповнолітнього Суботіна Д.В. на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу Пономарьової О.М. та Гмирі С.М.

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про вибуття Ковпанець В.О. з дитячого будинку сімейного типу Пономарьової О.М. та Гмирі С.М.

-//-

Про створення комісії з питань формування пропозицій щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімей-

них, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

-//-

Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми

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

Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми 

-//-

Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом 
-//-






Міський голова							О.М. Лисенко



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


