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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	12 листопада 2019 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про організаційні заходи щодо впровадження нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади 

ПЕТРОВ Артур Євгенович – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Про основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики в структурних підрозділах, комунальних підприємствах та установах Сумської міської ради
КОНОНЕНКО Станіслав Володимирович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету м. Суми за 9 місяців 2019 року
ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання сільського бюджету села Піщане за 9 місяців 2019 року

МЕЧИК Володимир Анатолійович – в.о. старости Піщанського старостинського округу

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  жовтень 2019 року 

-//-

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 план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2020 рік» 

ЛИПОВА Світлана Андріївна – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Про затвердження плану-графіку відстеження результативності діючих регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2020 рік

-//-

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР «Про затвердження міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019-2021 роки» (зі змінами)» 

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення -

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про затвердження програми Сумської міської об’єднаної територіальної громади «Cоціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» 

-//-

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про надання у 2020 році пільг окремим категоріям громадян та громадським організаціям за рахунок коштів бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 114 «Про координаційну раду з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству»
-//-

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 20.09.2016 № 504 «Про організацію проведення безоплатного поховання або виплату грошової компенсації чи одноразової допомоги деяким категоріям громадян» (зі змінами)
МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення -

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.06.2018 № 302 «Про комісію по розгляду питань, пов’язаних з отриманням житлових субсидій, призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та по прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика» (зі змінами)

-//-

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами
-//-

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради
-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ТОВ «Еко» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Прокоф’єва, 46 з порушенням законодавства 
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Батраченком Сергієм Анатолійовичем територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Заливна, 15 з порушенням законодавства 
-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Дондуковою Людмилою Володимирівною територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Тополянська, 9 з порушенням законодавства
-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ТОВ «СП СтройселміАТИ» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Скрябіна, 5 з порушенням законодавства
-//-

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ТОВ «Стройселмі-ЛТД» територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. Скрябіна, 5 з порушенням законодавства
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів

Про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних ФОП Хитровою Тетяною Володимирівною територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки по вул. М. Вовчок, 13а з порушенням законодавства
-//-

Про затвердження акта комісії про визначення розміру збитків, заподіяних громадянину Бірченку Ігорю Володимировичу внаслідок викупу земельної ділянки для суспільних потреб
-//-

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 
-//-

Про погодження та внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради
СТРИЖОВА Алла Вікторівна – начальник управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»

Про визнання громадян наймачами жилих приміщень

-//-

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 
-//-

Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради та комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги       № 2» Сумської міської ради за 2018 рік

ЧУМАЧЕНКО Олена Юріївна – в.о. начальника відділу охорони здоров’я

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання «Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» 
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи

Про відзначення Божко Н.Г.
АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про стан виконання рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 204 - МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки (зі змінами) за 2016-2018 роки

КОХАН Антоніна Іванівна – директор департаменту комунікацій та інформаційної політики

Про встановлення режиму роботи в нічний час для закладу ресторанного господарства (бару) на території магазину «ЕКО маркет» ТОВ «ЕКО» 
ДУБИЦЬКИЙ Олег Юрійович – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів


Про встановлення режиму роботи в нічний час для об’єкту ресторанного господарства (кафе «SWAG lounge bar») ФОП Таранюка Д.О.

-//-

Про організацію сезонної роздрібної торгівлі ялинками живими на території міста Суми у зимовий період 2019 року

-//-

Про організацію роздрібної торгівлі ялинковими іграшками та прикрасами, дитячими новорічними подарунками, кулінарними та кондитерськими виробами святкового асортименту на території м. Суми у зимовий період 2019– 2020 років

-//-

Про розгляд скарги громадянина Беседівського Д.В. від 29.10.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 21.10.2019 № 2166

КАЧАНОВА Олена Миколаївна  - відповідальний секретар адмінкомісії

Про розгляд скарги громадянина Литвиненка І.М. від 29.10.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 21.10.2019 № 2178

-//-

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по бюджетних установах, підпорядкованих відділу культури Сумської міської ради 

ЦИБУЛЬСЬКА Наталія Олексіївна – начальник відділу культури

Про затвердження на 2020 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 затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по закладах професійно – технічної освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

-//-

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради 
ГОЛОПЬОРОВ Руслан Володимирович – начальник управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.09.2019 року № 514 «Про передачу на баланс закінчених будівництвом об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми» 
ШИЛОВ Віталій Володимирович – начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Про затвердження на 2020 рік лімітів енергоносіїв по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 09.10.2018 № 537 «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню державного архітектурно - будівельного контролю Сумської міської ради» 
ДОВБНЯ Анатолій Миколайович – начальник управління державного архітектурно – будівельного контролю

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню державного архітектурно - будівельного контролю Сумської міської ради 

-//-

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 
ПАВЛЕНКО Віктор Іванович – в.о. директора департаменту інфраструктури міста

Про переведення садового будинку в жилий за адресою: вул. Європейська, 17/3, м. Суми 
КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування

Про переведення садового будинку в жилий за адресою: вул. Європейська, 19, м. Суми 

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування

Про переведення садового будинку в жилий за адресою: вул. Європейська, 20/1, м. Суми 

-//-

Про розміщення зовнішньої  реклами в м. Суми 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 645 «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради» 

-//-

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2015 № 137 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини»
ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Ігнатенко Аліни Вікторівни, 18.07.2007 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Клочко Маргарити Дмитрівни, 10.03.2013 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній

-//-

Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-

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

-//-

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, визнання дітей такими, що втратили статус дитини, позбавленої батьківського піклування, звільнення від повноважень піклувальника, припинення опіки над дитиною, влаштування дітей на повне державне забезпечення, внесення змін до рішень виконавчого комітету Сумської міської ради, визнання деяких підпунктів та пунктів рішень виконавчого комітету Сумської міської ради такими, що втратили чинність

ПОДОПРИГОРА Валерія Володимирівна – начальник служби у справах дітей

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

-//-

Про реєстрацію народження знайденої дитини

-//-

Про надання пропозицій Сумській міській раді про затвердження «Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»

-//-

Про затвердження на 2020 рік лімітів споживання енергоносіїв по службі у справах дітей Сумської міської ради

-//-

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання води для її виробництва та постачання в систему централізованого постачання гарячої води для ТОВ «Сумитеплоенерго» 
ПОКУТНЯ Надія Григорівна  - заступник директора ТОВ «Сумитеплоенерго»







Міський  голова    								О.М. Лисенко



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


