Рішення ради

1 - 10 сесія

11 - 20 сесія

21 - 30 сесія

31 - 40 сесія

Перелік сесій міської ради 6 скликання

Перелік

рішень 36 сесії міської ради 6 скликання

28 серпня 2013 року

№
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Рішення ради

Назва рішення

1.
Про стан готовності закладів освіти міста до нового навчального року

2.
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації

3.

Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документац

4.
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з виготовленою землевпорядною документацією

5.
Про оформлення землевпорядної документації спадкоємцями

6.
Про вилучення земельних ділянок та продовження терміну дії договорів оренди землі

7.
Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»
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8.

Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору виконавців земельних торгів, характеристики лоту та істотних умов продаж

9.
Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення

10.
Про продаж під розбирання нежитлових будівель, що знаходяться на території колишнього військового містечка №4

11.

Про передачу до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області нежитлових приміщень по вул.Металісті

12.

Про Міську програму соціального захисту населення на 2013-2016 роки

13.

Про затвердження програми поводження з побутовими відходами в м.Конотоп на 2013-2015 рок

14.
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Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2013 року

15.

Про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік

16.

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 «Про затвердження програми економі

17.

Про зміни та доповнення до рішення міської ради від 28 березня 2007 року (5 скликання, 13 сесі

18.

Про створення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Конотоп

19.

Про затвердження Програми впровадження Єдиної державної електронної бази з питань освіт
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20.

Про створення Конотопського міського відділення малої академії наук

21.

Про реорганізацію відділу освіти Конотопської міської ради

22.
Про затвердження складу народних засідателів Конотопського міськрайонного суду Сумської області

23.

Про

затвердження

24.

Про преміювання заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керу
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