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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	08 жовтня 2019 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.05.19 № 246 «Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей м. Суми в літній період 2019 року»                                                                                               
ОБРАВІТ Єлізавета Олександрівна – заступник начальника відділу у справах молоді та спорту

	

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.04.2013 № 179 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» на період до 2020 року» в місті Суми»

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 внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік 
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за  вересень 2019 року 

-//-

Про граничні суми витрат

-//-

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)
-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/08/359.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» (зі змінами)
КОСТЕНКО Ольга Анатоліївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


Про організацію торгівлі посадковим матеріалом у  2019 році

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


Про розгляд скарги громадянина Павлючок І.С. від 12.09.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 02.09.2019 № 1060
КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

	

Про визнання громадян наймачаси жилих приміщень

СТРИЖОВА Алла Вікторівна – начальник управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»


Про службові  жилі приміщення
-//-


Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.04.2017 року № 192 «Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення працівникам департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради»

ПАВЛЕНКО Віктор Іванович – в.о.директора департаменту інфраструктури міста 


Про затвердження Проектів організації дорожнього руху м. Сумим. Суми

-//-
	

Про відмову у наданні дозволу на переведення нежитлового приміщення у категорію житлового за адресою: вул. Іллінська, 12, м. Суми
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 
	

Про надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири) у категорію нежитлового за адресою: вул. Героїв Крут, 70А, кв. 42, м. 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», вул. Льотна, 5/3, м. Суми

-//-
	

Про переведення садового будинку в жилий у обслуговуючому кооперативі садівників «Монтажник», будинок 99, м. Суми

-//-

Про розміщення соціальноі реклами

-//-

Про розміщення зовнішньої  реклами в м. 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 cкасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами в м. Суми

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 444 «Про тимчасове призупинення діяльності стосовно надання та подовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами в місті Суми» (зі змінами)

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Дубовик Ніки Віталіївни, 22.02.2014 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Кобзєвої Катерини Денисівни, 01.07.2011 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України


-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Мартиненка Сергія Анатолійовича, 04.07.2007 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України


ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Янковського Данііла Миколайовича, 23.03.2010 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Руденко Поліни Ігорівни, 26.01.2010 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-
	

Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання дитини такою, що втратила статус дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки та  призначення опікунів над дітьми, припинення опіки над дитиною,  визнання пункту та підпунктів рішень виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність 

-//-

Про вибуття із сім’ї патронатного вихователя Коновалової Олени Володимирівни малолітніх дітей Дрієнка Даніїла Мухаммадовича та Еджаз Катерини Асадівни

-//-

Про припинення функціонування прийомної сім’ї         Нені О.М.

-//-

Про направлення малолітніх Ананка М. А. та Ананко О.А. на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї Дмитренка В.В. та Дмитренко Т.О. та надання прийомній сім’ї статусу дитячого будинку сімейного типу

-//-

Про відмову у наданні  дозволу  на укладення майнової угоди за участю малолітньої Скакодуб Анастасії Ігорівни

-//-

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




-//-

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

-//-

Про визначення місця проживання дітей

-//-


Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-







Міський  голова    								О.М. Лисенко



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


