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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання  виконавчого  комітету

	10 грудня  2019 року

№
з/п
Найменування
Хто доповідає

Про проведення приписки громадян України 2003 року народження до міської призовної дільниці Сумського міського військового комісаріату протягом січня-березня 2020 року
КОНОНЕНКО Станіслав  Володимирович – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/zm302.doc" Про хід виконання 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) 

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.10.2016 № 564 «Про порядок надання грошової допомоги на проведення поховання деяких категорій осіб»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/stojanky.doc" Про Порядок проведення компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю, водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що надані безкоштовно, а також їх звітування






-//-

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)

МАСІК Тетяна Олександрівна – директор департаменту соціального захисту населення

	

Про вирішення питань опіки над повнолітніми особами

-//-

Про затвердження списків окремих категорій громадян, які у 2020 році мають право на пільги за рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади

-//-

Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2020 році 

КУХТИК Микола Григорович – директор Сумського міського центру зайнятості


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 витрачання коштів  резервного фонду міського  бюджету  за листопад 2019 року

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Vykonkom/2019/11/Energoefektuvnist.doc" Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/642.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 642 «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради»

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/Transport.doc" Про залучення 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 Сумської міської об’єднаної територіальної громади

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 визнання громадян наймачами жилих приміщень 

СТРИЖОВА Алла Вікторівна – начальник управління ЦНАП у м. Суми

Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

-//-

Про житлово-будівельні кооперативи 

-//-

Про службові жилі приміщення 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/baryshok.doc" Про розгляд скарги громадянина Баришок М.П. від 04.11.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 04.11.2019 № 2242 
КАЧАНОВА Олена Миколаївна – відповідальний секретар адмінкомісії

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/konopl.doc" Про розгляд скарги громадянина Конопляннико -  ва В.П. від 04.11.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 28.10.2019 № 2213 

-//-

Про розгляд скарги громадянки Плаксіної Н.М. від 27.11.2019 на постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради від 18.11.2019 № 2300

-//-

Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2020 року

АНТОНЕНКО Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно – кадрової роботи


Про зняття з контролю та втрату чинності рішень виконавчого комітету



МОША Лариса Валентинівна – начальник відділу протокольної роботи і контролю

Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв в бюджетних установах по головному розпоряднику бюджетних коштів «Виконавчий комітет Сумської міської ради» на 2020 рік 

КОСТЕНКО Ольга Анатоліївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/710.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.12.2018 № 710 «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв та твердого палива по установах та закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради» (зі змінами)

ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна – начальник управління освіти і науки

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/709.doc" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.12.2018 №709 «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по закладах професійно – технічної освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради» 

-//-

Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв по відділу охорони здоров’я Сумської міської ради та підпорядкованих йому установах та закладах на 2020 рік 

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

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.12.2018 № 725 «Про затвердження 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 на 2018 та 2019 роки» (зі змінами)

-//-

Про проведення закритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу проектну пропозицію із реконструкції території обмеженої вул.1-а Набережна      р. Стрілка, річкою Сумка, вул. Кооперативна у        м. Суми

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 
	

Про проведення закритого містобудівного бліц-конкурсу на кращу проектну пропозицію із реконструкції прибережної зони річок Сумка і Стрілка від мосту Воскресенський до пішохідного мосту Нижньохолодногірський у м. Суми 

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового будинку квартирного типу у будинок садибного типу за адресою: вул. 20 років Перемоги, Х, Х, м. Суми 

КРИВЦОВ Андрій Володимирович – начальник управління архітектури та містобудування 
	

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

-//-

Про надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири) у категорію нежитлового за адресою: вул. Харківська, 23, кв. Х , 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 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/11/444.docx" 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 розміщення зовнішньої реклами в м. Суми 

-//-

Про розміщення соціальної реклами в місті Суми 

-//-

HYPERLINK "https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2019/10/568.docx" Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.10.2019 № 568 «Про розміщення зовнішньої реклами в м. Суми» 

-//-

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 641 від 13.11.2018 року «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради»






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

Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки та призначення опікунів над дітьми, влаштування дитини на повне державне забезпечення, внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, визнання підпунктів рішення 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 надання дозволу на укладення майнових угод за участю малолітніх та неповнолітніх, що проживають у місті Суми

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Ващенка Івана Артемовича, 01.11.2008 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Лозинської Катерини Романівни, 19.11.2005 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про затвердження висновку служби у справах дітей Сумської міської ради про підтвердження місця проживання дитини, Вакал Валерії Віталіївни, 13.10.2009 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

Про визначення способу участі у вихованні дітей

-//-

Про визначення місця проживання малолітньої

-//-

Про присвоєння прізвищ дітям

-//-

Виведення із прийомної сім’ї Олійник Г.В. дитини Лукача А. І.

-//-

Про встановлення розмірів внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії, яке здійснюється 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


