
П Р О Т О К ОЛ -2
'асТдання ПОСЛА Й 1

ПИ гань C l)llOCTi,

лики, З[ТКОННОС'АЛ, правопорядку,

анти корунц1й1 пол пИКИ,

вретулова! конфЈйклу iwvepeci13,

демократичного ВТ Г)НОГО КОНТРОЛЮ

над 130CHl[OlO та

правоохоронними OPlkAlltlMld, взасмодй•

з органами самооткиПзацй' населения
квТня 2016 року

П исутн[•

a„tlt tezaco

Bi/WYTlIi:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СВ.Слухали .
Л нформац{я про СТёТН законност( боротьби i3 злочингйстю, охорони

ГРОМаДСЬКOГО порядку та резульлати Ляльност1 на 'lvpwropii гЛста у 2015 рогј.

Вирйпили•. винести на розгляд cecii

Голосу вали:

/YeiСлухалп .

Викћпили.• ВИНСС'ГИ на РОЗГЛЯД cecii

Голосували:

Слухали .

З .Про за 1

Д (Л Оссоаао

ПЛОЩ, надання земельних ДОЛЯНОК суб'сктам

господарюваппя ЗАДИО з ВИГОТОВЛСмОК) землевпорядною документацћ).

Вирйпили: ВИНССтИ на РОЗГЛЯД cecii

Голосу вали: СГ



Слухам, :
4.Про затвердження площ та надання земельних дћянок громадянам змдно

ВИГОТОВЛСНОТО ЗСМЛеВПОРЯДНОЮ ll0k“YMeHTaIliero.

Вирйпили: винести на розгляд сесй'

Голосу вали :

Слухали :

Ио акосца

5.Про припинення прав на 3eMeJ11)Hi Ллянки та продовження тер»йну дт
договорйз оре] земјй.

Вирйпили•. винести на РОЗГЛЯД cecii

Голосу вали:

Слухали . /иатј7 ИИ
6.Про зм1н до рйпень виконкому та УйськоТ ради, скасування рйпен

виконкому «Про приватизацйо земельних дћянок».
Вирћпили•. винести на розгляд cecii

Голосували: 08

Слухали :
7 Про продаж у влас1Псть ЗСМСЛЬНИХ 21iJ151HOl<.

Вирйнили: ВИНСС'ГИ на РОЗГЛЯД cecii

Голосу вали: дг О [tOtOcE-oCzzz)



Слухали :

8.Про заизердження перејйку земельних JliJ151H0k, 51ki можуть бути виставлегй

на земельгй торг п.

Вирйпили•. винести на РОЗГЛЯД cecii

Голосували:

Слухали :

ccotO&tOctco

9.Про за мвердження результатйз КОНКУРСУ з Bi/l60py виконавцйз послуг з

ВИКОНаННЯ p06i г i3 землеустрою.

Вирйпили•. винести па РОЗГЛЯД cecii

Голосу вали:

()деабСлухали .
[ро BllCCei11151 3MiH до Комплексно; програми «Правопорядок на

роки», зал вердженоТ р1гпепням N1icl)k0i ради 13i;a 31.03.2016 (7 СКлИК[шНЯ 9

ceci}l).

Впрйпи.ли: винести на розгляд cecii

Голосу вал п:

Слухалп :

1 1.l lpo створення комунального гйдприсмства «ФармацВ1 КонотопськоТ

УйськоТ ради».

Вирйпили: винести на РОЗГЛЯД cecii

Гол осу вали : 08 aazoczz-o



Слулали•.

Зиробничого управјйння водопровђдно-каналћацййного госГюдарства на 2016-2017

роки.

Вирйпили: ВИНССТИ на РОЗГЛЯД cecii

Голосу вали: СО осно

Слухали :

2017 роки.

Вирйпили•. винести на РОЗГЛЯД cecii

Голосу вали: С досмосссд

Слухалл . CZCltCtJ

14.Г[ро '3MillY засновника, перейменування та затвердження СТАТУТУ

ПIДЛИПНЕ1 [С ЬКОГО ДОШКШЬНОГО НЛВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧОГО

САДКА) «КОЛОСОК» ПГДЛИПНЕНСЬКОТ СШЬСЬКОТ РАДИ сумськоТ

ОБЛАСТЈ у редакцй'.

ВщМшили: вИНСсти на розгляд cecii

Голосу вали:

Слухалп :

до 2017 року.

[t0tO

/Y7t/

ВщМши.ли: ВИНс*СТИ на розгляд cecii

Голосу вали: О Иосиф



Слуха.ли:

16,Tlpo терм1ну llii Програми сошјального захисту

гйЛЬГоВИх категорйЛ населення м.Конотоп на 1 квартал 2016 року».

Вирйпили•. винести на розгляд cecii

Голосу вал и :

Слухали :

toz«woazzo

17 .Про на,дання матер1ально'{ ДОПОМОГИ.

Вирйпили•. ВИНс*СТИ на РОЗГЛЯД cecii

Голосу вали :

Слухали .

tvtat©azzo

регуляторних аклАв на 2016 pik.

ВирПпили.• винести на розгляд cecii

Голосували: ОР 0?0tagaV

Слуха.ли : /tZZ1[tf

Вирйпили: ВИНССТИ на розгляд cecii

адд
Голосували:



Слухали :
20.llpo ЗМИТ до рйпення rv1icbl<0i' ради вод 23.01.2015 «Пр

затверджепня програми економ#шого i розвитку м,Конотоп на 201

(7 СКЛИК€тННЯ 3 ceci51).

ВщМшили: ВИН"СТИ на розгляд ceciT

Голосували: С tOVctCCtzv



ВИСНОВОК

[ост1йно•т• k0MiciT з питань депутатсько•т• д1яльност( етики, законност( правопоря

антикорупгбйнођ' НОЈЙТИКИ, врегулювання конфЈйкту iHTepeciB, демократично

КОНТРОЛЮ над Военною оргагйзагйсю та правоохоронними органаћ

взасмодй' з органами самооргагйзацй' населення з питання:

«Про внесения 3MiII до Комплексно; програми «Правопорядок на 2

2020 роки», затвердэкеноТ рйпенпям Micl)k0i ради Мд 31.03.2016

(7 скликання 9

(7 скликання 11 ceci51)

(а t/)ttazc
Cl'J О ?vafl ха 

/ttt/4tQ[OZcP /

tcof сер;
аеспсс/

Голосували:

проли О—
С)Утримались

Голова k0Mici'i:



ВИСНОВОК

постйУтно'{ комтсй' з питань депутатськоТ дбяльност( етики, законност( правопорядку

антикорупгјйно•т• појйтики, врегулювання конфЈйкту iHTepeciB, демократичного

ЦИВ1ЛЬНОГО контролю над Воснною оргагйзац1сю та правоохоронними органами,

взасмодй з органами самоорган1зацй• населення з питання:

«1нформацВ1 про стан законност( боротьби i3 злочишйстю, охорони

громадського порядку та результати на територй Micva у 2015

(7 скликання 11 ceci51)

ССПС/СIЈ qat&la/cta ссе /tctnzaitkcp

Голосу вали:

проли С—
С)Утримались

Голова k0Micii:

t/Ltmczn-


