
П Р О ТО КОЛ № -3—

3aci№HH51 постййноТ k0Micff

з питань промисловосП, транспорту
та зв'язку, гйдприсмництва,

торг•й3Јй та надання послуг

02.0 квћня 2016 року

Присутн[•
70

кеда с, /
...З 6-7

Шдсут:й:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Слухали :
1.1нформацВ1 про стан законност( боротьби i3 3J10WIHHicT10, охорони

громадського порядку та результати Ляльнослј на територй' Уйста у 2015 POLli.

Вирйпили: ВИНс*С'ГИ на РОЗГЛЯД cecii

Голосували:

Слухали :
2.Про надання дозволйз на розроблення землевпорядноТ документацй.

Вирйпили: винести на РОЗГЛЯД сесй'

Голосували:

Слухали :

3.Про затвердження ПЛОЩ, надання земельних дблянок суб'ектам

господарювання ЛАДНО з виготовленою землевпорядною документацћ).

Вирйпили: винести на розгляд cecii

(—С КС С / сы /--CQ

Голосу вали:

6 — З ои



Слухали :

4.Про затверджепня ПЛОщ та падания земельних Ллянок громадянам зйдно з

ВИГОТОВЛСНОЮ ЗСМЛСВПОРЯДНОЮ

есе С Ъ сд э 2 —t-—-e

Голосували:

Слухали :
5.Про ПРИПИНеННЯ прав на земельгй Ллянки та продовження терт»йну дй'

договорйз оренди земјй.

B11pi111PlJIVi'. винести на розгляд cecff

Голосували:

Слухали :
6.Про внесення 3MiH до гмшень виконкому та Micbk0i ради, скасування рйпень

виконкому «Про приватизацйо земельних дћянок».

Вирйпили: винести на розгляд cecii

Голосу вали:

Слухали :

7.Про продаж у власгйсть земельних дЙЛЯНОК.

Голосували:



Слухали :

8.Про затвердження перејйку земеЛьних JAiJ151HOk, 51ki можуть бути виставлегй

на 3eMeJ1bHi торги.

Вирйпили: винести на розгляд cecii

Голосували:

Слухали :
9.Про затвердження результатйз конкурсу з 13i/l60py виконавцйз послуг з

виконання p06iT i3 землеустрого.

э 05

Голосували:

Слухали :

10.Про внесення 3MiH до Комплексно; УйськоТ програми «Правопорядок на

2016-2020 роки», затвердженоТ рйпенням Micl)k0i ради 3103.2016 (7 скликання 9

сесћ).
Вирйиили: винести на розгляд cecii

се с 7 /--е-си ю

Голосу вали:

Слухали :

11.Про створення КОМУНаЛЬНОГО п)дприсмства «Фармацћ Конотопсько\'

Micl)k0i ради».

Вирйпили: винести на РОЗГЛЯД сесй'

•/te ДО (О ЭКС С е АД Еса:х

о о а Всх

Голосу вали:



Слухали :
12.Про ВНС*ССПНЯ 3Mill до Програми розвитку комунального

Виробничого управјйння водопровйщо-канајйзагййного господарства на 2016-2017
роки.

Вирћпили: винести на розгляд cecii

Голосу вали:

Слухали :
13.Про внесення 3MiH до комплексноТ Програми «Освйа Конотопа» на 2014-

2017 роки.

BV1pi[llVIJ1wv. винести на РОЗГЛЯД cecii

с.-с к--е с-5 ы ,L-cx-Q осл (9

Голосували:

Слухали :
14.Про зубну засновника, перейменування та затвердження СТАТУТУ

ШДЛИПНЕНСЬКОГО ДОГПКШЬНОГО НАВЧЛЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧОГО

САДКА) «КОЛОСОК» ГПДЛИПНЕНСЬКОТ СШЬСЬКОТ РАДИ СУМСЬКОТ
ОБЛАСТ1 у новћй редакцй'.

8

Голосу вали:

Слухали :

15.Про внесення 3MiH до Програми зайнятостй населення м.Конотоп на пфод

до 2017 року.

а д СС с

Голосу вали:



Слухали :

16.Про ПРОДОВ)КеННЯ тер»йпу 2\ii 
гйльгових категорйй населення м.Конотоп на 

Вирйпили: винести на РОЗГЛЯД cecii

[о с Т сз- в.--ое 

Голосували:

Слухали :
17.Про надання матегмально•т• допомоги.

ВикМшили•. винести на РОЗГЛЯД cecii

Голосу вали:

Слухали :

Програми 

квартал 2016 року».

т д

захисту

18.Про внесення 3MiII до Плану N51JlI)HocTi Micbk0i ради з пђдготовки

регуляторних актйз на 2016 pik.

Вирйпили: винести на РОЗГЛЯД cecii

Голосували:

Слухали :

19.Про внесення 3MiH до гЛського бюджету на 2016 pik.

Вирйпили: винести на розгляд сесй'

Голосували:



Слухали .

затверд)КСННЯ програми еконохПчного i розвитку м.Конотоп на 2016
(7 СКЛИК[шНЯ 3 ceci51).

Внрйпили•. винести на РОЗГЛЯД cecii

9 9 Се с с

Голосували:

Голова ПОСТййНОТ k0Micii

Секретар k0Micii'


