
Перелік розпоряджень 

міського голови з основної діяльності,  

які видані у січні  2020 року 

 

№ 

з/ч 

№ роз 

поряд

жен 

ня 

 

Дата 

 

Назва розпорядження 

 

Сто 

рін 

ка 

1.  1-ОД 10.01.2020 Про проведення навчально-

тренувального збору для міської команди 

з лижних гонок 

 

2.  2-ОД 10.01.2020 Про модернізацію автоматизованої 

системи взаємодії Центру надання 

адміністративних послуг Конотопської 

міської ради з підсистемою «Оформлення 

документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи 

управління міграційними процесами 

Державної міграційної служби України» 

через мережу НСКЗ  

 

3.  3-ОД 15.01.2020 Про затвердження плану заходів з 

реалізації в м.Конотоп 

правопросвітницького проєкту «Я маю 

право!» у  2020-2022 роках 

 

4.  4-ОД 17.01.2020 Про проведення відкритого Чемпіонату 

міста з фут-залу 

 

5.  5-ОД 17.01.2020 Про проведення особистого Чемпіонату 

міста з шахів серед чоловіків та жінок 

 

6.  6-ОД 20.01.2020 Про відзначення в місті Конотопі у 2020 

році Дня Соборності України 

 

7.  7-ОД 20.01.2020 Про III пленарне засідання тридцять 

дев’ятої сесії Конотопської міської ради 

сьомого скликання. 

 

8.  8-ОД 21.01.2020 Про зміну меж виборчих дільниць.  

9.  9-ОД 24.01.2020 Про проведення Кубку міста з 

баскетболу  серед студентів ВНЗ та учнів 

ДПТНЗ. 

 



10.  10-ОД 27.01.2020 Про забезпечення участі міської команди 

у Чемпіонаті області з хокею з шайбою. 

 

11.  11-ОД 28.01.2020 Про відзначення в місті Конотопі у 2020 

році Дня пам’яті Героїв Крут 

 

12.  12-ОД 29.01.2020 Про стан ведення військового обліку 

громадян у 2019 році та завдання на 2020 

рік 

 

13.  13-

ОД/М/

ДСК 

29.01.2020 Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 15.04.2019 №100-

ОД/М/ДСК «Про мобілізаційні завдання 

на виробництво продукції, виконання 

робіт, надання послуг для задоволення 

потреб Збройних Сил, інших військових 

формувань, сил цивільного захисту в 

особливий період»    

Примірник 

№1, 

знаходить-

ся на 

зберіганні у 

головного 

спеціаліста 

міської 

ради з 

питань 

мобілізацій

ної роботи 

та 

запобігання 

і протидії 

корупції 

14.  14-ОД 29.01.2020 Про ІІІ пленарне засідання тридцять 

дев’ятої сесії Конотопської міської ради 

сьомого скликання 

 

15.  15-ОД 29.01.2020 Про створення робочої групи з 

проведення перевірки 

 

16.  16-ОД 29.01.2020 Про створення робочої групи з питання 

виявлення, припинення та розслідування 

злочинів щодо нелегальної діяльності 

автозаправних станцій на території 

м.Конотоп 

 

17.  17-ОД 29.01.2020 Про створення робочої групи з питань 

напрацювання пропозицій щодо 

стратегічних напрямів розвитку 

інвестиційного потенціалу громади 

 

18.  18-ОД 29.01.2020 Про створення комісії з питань 

інвестиційного розвитку Конотопської 

міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

19.  19-ОД 30.01.2020 Про посилення заходів національно-

патріотичної пропаганди на території 

 



Конотопської об’єднаної територіальної 

громади 

20.  20-ОД 31.01.2020 Про проведення відкритого Чемпіонату 

міста з гандболу серед команд юнаків та 

дівчат пам’яті тренера-викладача 

Попруги І.С.»  

 

21.  21-ОД 31.01.2020 Про проведення відкритого турніру з 

баскетболу серед жінок пам’яті 

А.О.Сухіліна 

 

22.  22-ОД 31.01.2020 Про адміністрування сайту Конотопської 

міської ради 

 

 


