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Перелік рішень виконкому міської ради 
            

  Січень 2020  року 

 

№№ 

з/п 

Назва рішення Номер 

рішення 

Сторінка 

 

1. Про передачу водонапірної вежі с.Підлипне 1  

2. Про надання службового житлового приміщення 2  

3. Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

3  

4. Про призначення опіки над дітьми 4  

5. Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
5  

6. Про надання дозволу на укладення договору 

дарування та визнання таким, що втратив 

чинність п.2 резолютивної частини рішення 

виконавчого комітету Конотопської міської ради 

від 26.07.2019 №170 «Про надання дозволу на 

укладення договору дарування, купівлі-

продажу, поділу майна» 

6  

7. Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету Конотопської міської ради 

від 31.10.2016 №333 «Про затвердження 

порядку видачі дубліката свідоцтва про право 

власності на об’єкти нерухомого майна 

фізичним особам у разі втрати, викрадення або 

пошкодження оригіналу документа» 

7  

8. Про надання дозволу на укладення договору 

дарування, управління спадщиною 
8  

9. Про призначення опіки над майном та житлом 9  

10. Про призначення опіки та піклування над дітьми 10  

11. Про закріплення житла за дітьми 11  

12. Про припинення опіки над майном 12  

13. Про звільнення від здійснення повноважень 

піклувальника над неповнолітньою ………….. 
13  

14. Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

14  

15. Про надання статусу дитини-сироти 15  

16. Про затвердження висновку служби міської 

ради у справах дітей про підтвердження місця 

проживання дитини ………, …… року 

народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України 

16  
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№№ 

з/п 

Назва рішення Номер 

рішення 

Сторінка 

17. Про затвердження інформаційних карток 17  

18. Про розподіл коштів відшкодування витрат на 

перевезення пільгових категорій населення 

автомобільним транспортом на міських 

маршрутах в 2020 році 

18  

19. Про надання допомоги на поховання 

 
19  

20. Про використання в 2020 році коштів субвенції 

на медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи  

 

20 

 

21. Про порядок організації та проведення 

громадських робіт у 2020 році 
21  

22. Про визначення видів безоплатних суспільно-

корисних робіт для порушників та перелік 

об’єктів їх виконання 

22  

23. Про визначення видів безоплатних суспільно-

корисних робіт для засуджених та перелік 

об’єктів їх виконання 

23  

24. Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 09.12.2019 №221 «Про 

організацію проведення приписки громадян 

України до призовної дільниці міста в січні-

березні 2020 року» 

 

 

24 

 

25. Про утворення спостережної комісії при 

виконавчому  комітеті   міської ради 
25  

26. Про оренду нежитлового підвального 

приміщення по вул.Короленка, 37 
26  
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