
ПРОТОКОЛУ! 9
засхдання постйЈноТ k0Micii

з питань ЖИТ.ЛОВО-КО,МУНИЬНОГО господарства,

комунально\' власнослА, охорони навколишнього середовища

24—квйня 2016 року

Присутн[•

Су/ха.--а-ажА©7

ШдсутнП•

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Слухали :
1 Лнформагйя про стан законнослф боротьби i3 злочиньйстю, охорони

громадського порядку та результати 'йяльносб на територй' N1icTa у 2015 P0[Li.

Вирйпили•. винести на розгляд cecii

Голосу вали:

Слухали :

2.Про надання дозвојйв на розроблення землевпоряднот документацй.

Голосу вали:

Слухали ;
З.Про затвердження суб'ектам

господарювання зЙдно з ВИГОТОВЛСЗНОЮ землевпорядною документагјею.

Вщйшили: ВИНССТИ па розгляд cecii

Голосу вали:



Слыхали :

4.Про затвердження площ та надання земельних Ллянок громадянам зЙдно

виготовленою землевпорядною документагјею.

Голосували:

Слухали :
5.Про припинення прав на 3eMeJ1bHi ;блянки та продовження терхйну дт

договфв оренди зем:й.

Вирйпи.ли: винести на розгляд сесй'

Голосували:

Слухали :
6.Про внесення 3MiH до рйпень виконкому та уйськоТ ради, скасування рйдень

виконкому «Про приватизацйо земельних

Вирйпили: винести на розгляд cecii

Голосували:

Слухали :

7.Про продаж у влас\йсть земельних Ллянок.

Голосували:



Слухали :

8,Про затвердження перејйку ЗехтеЛЬНИ.Х 21i.Tl$lllOk, $lki МОЖУТЬ бути ВИСТ[ТВЛСНД

на земелый торт.

Вирймили: винести на РОЗГЛЯД cecii

Голосу вал и :

Слухали :
9.Про затвердження резульга•йв конкурсу з BiJl60py виконавгјв послуг з

ВИКОН[шНЯ p06iT i3 землеустрою.

Bllpi[11PIJ1wv. винести на розгляд cecii

Голосу вали:

Слухали :
1 ().Про внесення 3Mill до КомплексноТ УйськоТ програми «Правопорядок на

2016-2020 роки», затвердженоТ рйпенням Micl)k0i ради Bi2( 31.03.2016 (7 СКЛИКаННЯ 9
ceci51).

ВщМшили: винести на розгляд cecii

Голосували:

Слухали :
Про створення КОМУНИЬНОГО 11i2№pwacMcTBtl «Фармагјя Конотопськот•

Micbk0i ради».

Вирйпили: винести на РОЗГЛЯД ceci'i

Голосу вали:



Слухали :

12.Про 3Mill до Програми РОЗВИТКУ КОМУН[ТЛЬНОГО п)дприсмства

Виробничого управлння ВОДОПРОВЏ(НО-КамаЈЙЗ'сИЈЙНОГО господарства па 2016-2017

роки.

BP1pi[lIliJ111'. ВИНССТИ на РОЗГЛЯД сесй'

Голосували:

Слухали :
13.Про ВНеееННЯ 3Mill до КОМПЛсљКСПОТ Програми «ОсвГга Конотопа» на 2014-

2017 роки.

винести на розгляд cecii

Голосували:

Слухали :

14.Про зубну засновника, переЙмепування та затвердження СТАТУТУ

ГПДЛИПНЕНСЬКОГО ДОШКШЬНОГО [ЛВЧЛЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧОГО

САДКА) «КОЛОСОК» ШДЛИПНЕНСЬКОТ СШЬСЬКОТ РАДИ СУМСЬКОТ

ОБЛАСТ1 у новйй редакцй'.

Вирйпили: ВинССТИ на РОЗГЛЯД ceci'f

Голосу вали:

Слухали .

15.Про внесення 3MiH до Програми 3aVlH51TocTi населення м.Конотоп на [lepi0l(

до 2017 року.

Голосу вали;



Слухали :

16.11po тер»йну )lii Програми c01liaJII)H01X) захисту

гйльгових категорйй населення М.КОНОТОП на квартал 2016 року».

13upiLllliJ1wv. винести на розгляд сесй'

Голосу вали:

Слухали :
17.Про НадаННЯ матерМальноТ ДОПОМОГИ.

Голосували:

Слухали :
18.Г1ро внесення 3MiH до Плану lli51J1bFlocTi УйськоТ ради з пЙдготовки

регуляторних актйз на 2016 pik.

Вирйпили: винести на розгляд cecii

Голосу вали:

Слухали :

19,Про внесения 3MiH до Уйського бюджету на 2016 pik.

ВикМшили: ВИНеСТИ на розгляд cecii

Голосували:



Слухали :

20.Про внесення 3MiH до рйпення Micbk0i' ради в)! 23.01.2015 «0

затвердження програми еконохПчного i согјального розвитку м.Конотоп на

(7 скликання З ceci$l).
ВикМшили•. винести на розгляд cecii

Голосу вали:

Голова постШноТ k0Micii'

Секретар k0Micii


