
      Перелік розпоряджень 

міського голови з основної діяльності,  

які видані у березні 2020 року 

№ 

з/ч 

№ роз 

поряд

жен 

ня 

 

Дата 

 

Назва розпорядження 

1.  53-ОД 02.03.2020 Про V пленарне засідання тридцять дев’ятої сесії 

Конотопської міської ради сьомого скликання 

2.  54-ОД 02.03.2020 Про передачу необоротних активів з балансу 

відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської 

ради 

3.  55-ОД 03.03.2020 Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 02.03.2020 №53-ОД  

4.  56-ОД 03.03.2020 Про проведення відкритого Чемпіонату міста з 

волейболу серед чоловічих та жіночих команд 

5.  57-ОД 03.03.2020 Про проведення навчально-тренувального збору 

для збірної команди міста з греко-римської 

боротьби 

6.  58-ОД 03.03.2020 Про проведення Кубку міста з бадмінтону серед 

студентів ВНЗ та учнів ДПТНЗ 

7.  59-ОД 04.03.2020 Про VI пленарне засідання тридцять дев’ятої сесії 

Конотопської міської ради сьомого скликання 

8.  60-ОД 04.03.2020 Про відзначення в місті Конотопі 206-ої річниці з 

Дня народження Т.Г.Шевченка  

9.  61-ОД 04.03.2020 Про внесення змін до бюджету Конотопської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

10.  62-ОД 10.03.2020 Про затвердження Плану заходів щодо 

недопущення занесення та поширення на території 

м.Конотоп гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV 

11.  63-ОД 11.03.2020 Про проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами міської ради покладених на 

них завдань і обов’язків за 2019 рік 

12.  64-ОД 12.03.2020 Про заходи запобігання епідемії коронавірусної 

інфекції в місті Конотоп та недопущення 



поширення COVID-19 

13.  65-ОД 12.03.2020  Про затвердження паспортів бюджетних програм 

на 2020 рік 

14.  66-ОД 13.03.2020 Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 24.02.2020 №44-ОД 

15.  67-ОД 13.03.2020 Про проведення VI пленарного засідання тридцять 

дев’ятої сесії Конотопської міської ради сьомого 

скликання 

16.  68-ОД 13.03.2020 Про відзначення в місті Конотопі у 2020 році Дня 

українського добровольця 

17.  69-ОД 13.03.2020 Про проведення конкурсу з визначення проектів, 

розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надаватиметься 

фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та 

молоддю, та у напрямку національно-

патріотичного виховання у 2021 році 

18.  70-ОД 16.03.2020 Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 31.03.2017 №106-ОД «Про створення 

Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання». 

19.  71-ОД 19.03.2020 Про проведення VII та VIII пленарних засідань 

тридцять дев’ятої сесії Конотопської міської ради 

сьомого скликання 

20.  72-ОД 19.03.2020 Про затвердження паспортів бюджетних програм 

21.  73-ОД 20.03.2020 Про внесення змін до бюджету Конотопської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

22.  74-ОД 20.03.2020 Про утворення міської комісії для проведення 

контролю за дотриманням карантинних заходів 

спричинених коронавірусом 2019-nCoV на 

території міста 

23.  75-ОД 23.03.2020 Про план впровадження енергозберігаючих 

заходів у м.Конотопі на 2020 рік 

24.  76-ОД 25.03.2020 Про затвердження паспортів бюджетних програм 

на 2020 рік 

25.  77-ОД 25.03.2020 Про вшанування пам’яті загиблих 

військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної 

бригади ім. гетьмана І.Виговського  



26.  78-ОД 27.03.2020 Про переведення ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 

м.Конотоп у режим надзвичайної ситуації 

27.  79-ОД 27.03.2020 Про утворення міського оперативного штабу щодо 

протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 

28.  80-ОД 27.03.2020 Про затвердження Положення про попередню 

оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються 

за бюджетні кошти виконавчим комітетом міської 

ради розпорядників коштів нижчого рівня та 

одержувачів коштів 

29.  81-ОД 27.03.2020 Про міську тимчасову протиепідемічну комісію 

30.  82-ОД 28.03.2020 Про роботу КНП КМР «Конотопська ЦРЛ 

ім.ак.М.Давидова» та КНП КМР «Конотопська 

міська лікарня» та запобігання подальшого 

розповсюдження коронавірусної інфекції 

31.  83-ОД 30.03.2020 Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 

років 

32.  84-ОД 30.03.2020 Про заходи з організації запобігання епідемії 

коронавірусної інфекції в місті Конотопі та 

недопущення поширення COVID-19 

 


