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                      Перелік рішень виконкому міської ради 

            

        Березень 2020 

№№ 

з/п 

Назва рішення Номер 

рішення 

Сторінка 

 

1.  Про надання статусу дитини-сироти 45  

2.  Про влаштування малолітньої дитини ……….. 

до КНП Сумської обласної ради «Сумський 

обласний спеціалізований будинок дитини» 

46  

3.  Про надання матеріальної допомоги сім’ям, що 

опинились в складних життєвих обставинах 
47  

4.  Про надання дозволів на укладення договорів 

дарування, купівлі-продажу, про припинення 

права на аліменти 

48  

5.  Про закріплення житла за дитиною 49  

6.  Про призначення опіки над дитиною 50  

7.    Про затвердження висновку служби міської 

ради у справах дітей про підтвердження місця 

проживання дітей …………….року народження, 

та …………….., ……………. року народження, 

для їх тимчасового виїзду за межі України   

51  

8.  Про оренду нежитлового підвального 

приміщення по вул.Успенсько-Троїцькій,51 
52  

9.  Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, 

які надійшли до виконавчого комітету міської 

ради у 2019 році, та стан виконання вимог Указу 

Президента України від 07 лютого 2008 року 

№109 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування» 

 

 

53 

 

10.  Про організацію особистого прийому громадян 

керівництвом виконавчого комітету міської ради 

у І півріччі 2020 року 

54  

11.  Про організацію особистого прийому за місцем 

проживання та трудової діяльності громадян 

керівництвом виконавчого комітету міської ради 

у І півріччі 2020 року 

 

55 

 

12. Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 24.02.2020 №43 «Про 

підготовку та проведення в місті призову 

громадян України на строкову військову службу 

 

56 
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№№ 

з/п 

Назва рішення Номер 

рішення 

Сторінка 

весною 2020 року» 

13. Про надання дозволу на списання з 

бухгалтерського обліку у відділі з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними 

органами Конотопської міської ради 

оприскувачів Зірка 20шт., оприскувача 

бензинового Добриня 1 шт. 

 

57 

 

14. Про надання статусу дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування 
58  

15. Про призначення піклування над дитиною 59  

16. Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
60  

17. Про припинення опіки над майном 61  

18. Про закріплення житла за дитиною 62  

19. Про призначення опіки над майном 63  

20. Про надання дозволів на укладення договорів 

дарування, купівлі-продажу, оформлення 

довіреності, заключення додаткової угоди до 

договору оренди 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 


