
   

  

Перелік рішень Виконавчого комітету Шосткинської міської ради, прийнятих 

у січні –вересні  2019 року 

 

№ Дата Назва 

1 09.01.2019 Про внесення змін до Програми організації та проведення 

громадських робіт    у     м. Шостка       на   2017-2019 роки   

  

2 10.01.19  Про  організацію харчування  учнів  у  Ображіївському 

навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад у  2019    році 

  

3  15.01.19  Про погодження інвестиційної  програми  

  

4  15.01.19  Про передачу автомобіля 

  

5  21.01.19  Про управління майном комунальної власності 

  

6  21.01.19  Про підсумки роботи (внутрішньоорганізаційне) 

7  22.01.19  Про надання матеріальної допомоги  громадянам  міста на 

лікування  

  

8  22.01.19  За якісну організацію проведення міських заходів з 

національно-патріотичного виховання 

(внутрішньоорганізаційне) 

  

9  24.01.19  Про преміювання працівників 

виконавчих органів міської ради 

за січень 2019 р. (внутрішньоорганізаційне) 

  

 10  04.02.19  Про стан виконання місцевого бюджету 

  

 11  04.02.19  Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті міської ради за 2018 рік та завдання на 2019 рік 

  

 12  04.02.19  Про ведення військового обліку військовозобов’язаних 

та призовників територіальної 

громади м.Шостка 

  

 13  04.02.19 Про внесення змін до рішення виконкому від 28.11.2018 № 347 

«Про організацію та проведення 

у січні-березні  приписки до призовної дільниці  Шосткинського 

об’єднаного міського військового комісаріату громадян України 

2002 року народження в 2019 році». 

  

 14  04.02.19 Про комітет забезпечення    доступності  осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних   груп населення   до об’єктів соціальної та 

інженерно –транспортної інфраструктури при Шосткинському 

виконавчому комітеті 

  

 15  04.02.19  Про внесення змін до рішення 

виконавчого               комітету 

Шосткинської   міської   ради 

від   30.07.2015   №203    «Про 

міську   комісію    у    справах 

http://shostka-rada.gov.ua/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki/
http://shostka-rada.gov.ua/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki1/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki1/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki1/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki1/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki2/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki3/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki7/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki6/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki6/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/


альтернативної (невійськової) 

служби» 

16  04.02.19 Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста 

на лікування, поховання, внутрішньо переміщеним особам та у 

разі затримки заробітної плати 

  

17  04.02.19  Про надання матеріальної допомоги  на відшкодування витрат 

на встановлення лічильників  

18  04.02.19  Про управління майном комунальної власності 

19  04.02.19   Про передачу об’єктів електропостачання   

20  04.02.19  Про надання статусу дитини, яка постраждала  внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів  

21  04.02.19  Про житло   

22  04.02.19  Про внесення змін до рішення  виконавчого 

комітету міської ради       № 273 від 26.09.2007 року «Про 

утворення прийомної сім’ї та влаштування до неї малолітньої 

дитини» 

23  04.02.19  Про статус та    опіку (піклування)  

24  04.02.19  Про надання дозволу на укладення майнових угод 

за участю дітей  

25  04.02.19  Про продовження терміну перебування у Будинку дитини та 

влаштування дітей   

26  04.02.19  Про припинення обліку прийомної сім’ї # 

  

27  04.02.19  Про  постановку на квартирний облік   

28  04.02.19  Про надання  житлової площі  

29  04.02.19  Про надання статусу    службового житла  

30  04.02.19  Про тарифи на послуги з вивезення твердих побутових та 

негабаритних відходів  

31  04.02.19  Про основні напрямки підготовки і завдання цивільного захисту 

міста Шостка на 2019 рік  

32  04.02.19  Про затвердження детальних планів    територіальної громади 

м. Шостки  

33  04.02.19  Про надання адрес  

34  04.02.19  Про планування, забудову та інше використання  територій 

міста 

35  04.02.19  Про затвердження переліку 

об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають 

пристосуванню для потреб людей з обмеженими фізичними 

можливостями на 2019 рік  

36  04.02.19  Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних робіт 

для виконання адміністративного стягнення та кримінального 

покарання у вигляді громадських робіт  

37  04.02.19 Про затвердження   видів оплачуваних суспільно-корисних 

робіт  для виконання адміністративного стягнення  

38  04.02.19 Про передачу матеріалів 
 

39  07.02.19 Про управління майном комунальної власності 
 

40 08.02.19 Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста  на 

лікування  

41  19.02.19  Про   внесення змін до місцевого бюджету  м.   Шостка  на 2019 

рік 

42  20.02.19  Про зміни адрес приміщень для 

голосування  звичайних виборчих дільниць на постійній основі 

43 20.02.19  Про преміювання працівників виконавчих органів міської ради 

за січень 2019 року (внутрішньоорганізаційне) 

44 22.02.19  Про підсумки роботи (внутрішньоорганізаційне) 

http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
http://shostka-rada.gov.ua/documents/rishennya_vikonkom/schen_2019/1-vd-090119-pro-vnesennya-zmn-do-programi-organzac-ta-provedennya-gromadskih-robt-u-m-shostka-na-2017-2019-roki5/
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45 01.03.19 Про погодження інвестиційної програми комунального 

підприємства «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» м.Шостка на 2019 рік  

46  01.03.19 Про черговий призов  громадян України на стокову військову 

службу у квітні-червні 2019 року  

47  01.03.19 Про звільнення від оплати за навчання дітей в дитячій школі 

мистецтв в 2018-2019 навчальному році  

48  01.03.19 Про внесення змін до рішення виконкому від 03.02.2017 р. № 

11 «Про використання електронної системи PROZORRO в місті 

Шостка»  

49  01.03.19 Про виплату матеріальної допомоги головам квартальних 

комітетів  

50  01.03.19 Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста на 

лікування, поховання та внутрішньо переміщеним особам  

51  01.03.19 Про надання матеріальної допомоги  на відшкодування витрат 

на встановлення лічильників  

52  01.03.19 Про управління майном комунальної власності  

53  01.03.19 Про постановку на квартирний облік та затвердження протоколу 

житлово-побутової комісії в\ч 3022  

54  01.03.19 Про порушення клопотання щодо встановлення повноважень 

опікуна 

55  01.03.19 Про житло  

56   Про направлення до Будинку дитини  

57  01.03.19 Про статус та опіку   (піклування)  

58  01.03.19 Про надання дозволу на укладення майнових угод за участю 

дітей 

59  01.03.19 Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового 

виїзду за межі України  

60  01.03.19 Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 

2019 році  

61  01.03.19 Про тарифи на послуги з вивезення твердих побутових та 

негабаритних відходів  

62  01.03.19 Про фінансовий план КНП «Шосткинський МЦПМСД» на 2019 рік  

63  01.03.19 Про надання адрес  

64  01.03.19 Про видалення зелених насаджень  

65  20.03.19 Про  заходи щодо ефективного використання бюджетних коштів 

місцевого бюджету м. Шостка у 2019 році  

66  22.03.19 Про преміювання працівників виконавчих органів міської ради 

за березень 2019 рік (внунтурішньоорганізаційне) 

67  22.03.19  Про встановлення режиму роботи магазину «Продукти 380 

68  25.03.19  Про організаційну роботу (внунтурішньоорганізаційне) 

69  26.03.19  Про підсумки проведення міських 

заходів (внунтурішньоорганізаційне) 

70 27.03.19 Про стан та заходи щодо поліпшення благоустрою та 

санітарного стану Шосткинської міської об’єднаної 

територіальної громади у весняно-літній період 2019 року  

71 27.03.19 Про виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м.Шостка на 2018 рік за 2018 рік  

72 27.03.19 Про тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування, що здійснюються у 

звичайному режимі руху  

73 27.03.19 Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ 

квартал 2019 року  

74 27.03.19 Про видалення зелених насаджень  

75 27.03.19 Про комісію з захисту прав дитини  

76 27.03.19 Про надання матеріальної допомоги  на відшкодування витрат 

на встановлення лічильників  
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77 27.03.19 Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста на 

лікування, поховання та внутрішньо переміщеним особам  

78 27.03.19 Про надання одноразової матеріальної допомоги  на 

компенсацію комунальних платежів.  

79 27.03.19 Про надання одноразової матеріальної допомоги  на 

компенсацію комунальних платежів  

80 27.03.19 Про влаштування до психоневрологічного інтернату #  

81 27.03.19 Про управління майном комунальної власності  

82 27.03.19 Про внесення змін до рішення             виконкому Шосткинської 

міської Ради народних депутатів «О передаче земельных 

участков в частную собственность» (мова оригіналу)  

83 27.03.19 Про постановку на квартирний облік та затвердження протоколу 

житлово-побутової комісії в\ч 3022  

84 27.03.19 Про зміну статусу квартир  

85 27.03.19 Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки 

регуляторних актів на 2019 рік 

86 27.03.19 Про планування, забудову та інше використання територій міста  

87 27.03.19 Про надання адрес  

88 27.03.19 Про надання дозволу на укладення майнових угод за участю 

дітей  

89 27.03.19 Про статус та    опіку (піклування)  

90 27.03.19 Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати  

91 27.03.19 Про   внесення змін до місцевого бюджету  м. Шостка 

на 2019 рік 

92 04.04.19  Про   внесення змін до місцевого бюджету  м. Шостка на 2019 

рік  

  

93 05.04.19 Про закінчення опалювального сезону 

2018-2019 років 

94 09.04.19 Про надання одноразової матеріальної допомоги на компенсацію 

комунальних платежів.  

95 11.04.19 Про управління майном комунальної власності  

96 15.04.19 Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки 

регуляторних актів на 2019 рік 

97 15.04.19 Про нагородження   Почесною відзнакою  

98 17.04.19 Про   внесення змін  до місцевого бюджету м. Шостка 

 на 2019 рік 

99 17.04.19  Про надання матеріальної допомоги ліквідаторам наслідків 

аварії на  ЧАЕС  

100 17.04.19  Про надання матеріальної допомоги громадянам міста на 

компенсацію комунальних платежів    

101 17.04.19  Про надання матеріальної допомоги громадянам міста на 

лікування, поховання та внутрішньо переміщеним особам  

102 18.04.19 Про організаційну роботу (внутрішньоорганізаційне) 

103 19.04.19  Про підсумки роботи   (внутрішньоорганізаційне) 

104 22.04.19  Про преміювання працівників виконавчих органів міської ради 

за квітень 2019 р.  (внутрішньоорганізаційне) 

105 23.04.19 Про проект параметрів Бюджету участі на 2020 рік та 

прогнозних обсягів Бюджету участі на 2021-2022 роки  

106 23.04.19 Про схвалення доповнення до п.1 рішення ХХVІ сесії V 

скликання Шосткинської міської ради від 29.09.2009 року "Про 

схему теплопостачання м. Шостка" в частині схеми 

теплопостачання м. Шостка п.1.4 "Розробка пропозицій по 

впровадженню заходів щодо модернізації і реконструкції 

існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж" таблиця 1.3. 

пункт 15"  

107 23.04.19 Про внесення змін до рішення виконкому від 01.03.2019 № 46 

«Про черговий призов громадян України на строкову військову 

службу у квітні-червні 2019 року»  

108 23.04.19 Про внесення змін до міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2017-2020 роки  

109 23.04.19 Про порушення клопотання щодо встановлення та звільнення від 

повноважень  опікуна  

 110 23.04.19 Про надання матеріальної допомоги  на відшкодування витрат на 

встановлення лічильників  

111 23.04.19 Про постановку на квартирний облік  

112 23.04.19 Про управління майном комунальної власності  

113 23.04.19 Про надання дозволу на продаж частки квартири, яка належить 

недієздатному  

114 23.04.19 Про планування, забудову та інше використання територій міста  

115 23.04.19 Про встановлення засобів обліку теплової енергії  

116 23.04.19 Про житло   

117 23.04.19 Про  внесення змін до складу колегії по соціальному захисту та 

профілактиці правопорушень серед дітей  

118 23.04.19 Про надання дозволу на укладення майнових угод за участю 

дітей  

119 23.04.19 Про статус  

120 23.04.19 Про видалення зелених насаджень  

121 23.04.19 Про надання адрес  

122 24.04.19 Про   внесення змін до місцевого бюджету  м. Шостка на 2019 

рік 

123 26.04.19 Про програму підтримки малого та середнього підприємництва  

124 26.04.19 Про організацію відкритого конкурсу 
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на кращу пропозицію пам’ятної 

композиції до 200-річчя з дня 

народження Пантелеймона Куліша 

125 03.05.19 Про фінансовий план КНП «Шосткинський МЦПМСД» на 2019 рік  

126 07.05.19 Про надання дозволу на укладення майнових угод 

за участю дітей  

127 07.05.19 Про стан виконання місцевого бюджету м. Шостка 

за 1 квартал  2019 року 

128 14.05.19 Про нагородження   Почесною відзнакою  

129 14.05.19 Про організацію безкоштовного підвезення учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання  з числа випускників 

закладів загальної середньої освіти міста до пунктів тестування у 

2019 році  

130 16.05.19 Про надання матеріальної допомоги  на компенсацію 

комунальних платежів  

131 16.05.19 Про   внесення змін   до місцевого бюджету м. Шостка 

 на 2019 рік  

132 16.05.19 Про схвалення проекту змін до програми соціально-економічного 

та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 

програмні роки 

  

133 24.05.19 Про схвалення проекту Плану зі сталого енергетичного розвитку 

та клімату міста Шостка на 2019-2030 роки  

134  24.05.19  Про організаційну роботу  (внутрішньоорганізаційне) 

135  27.05.19 Про підсумки проведення міських 

заходів  (внутрішньоорганізаційне) 

136  28.05.19 Про преміювання працівників виконавчих органів міської ради 

за травень 2019 року  (внутрішньоорганізаційне)  

137 30.05.19 Про затвердження детального плану Шосткинської міської 

об’єднаної територіальної громади  

138 30.05.19 Про встановлення режиму роботи пункту сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів на АЗС ТОВ «Форпост-С»  

139 30.05.19 Про зняття з квартирного обліку  

140 30.05.19 Про схвалення доповнення до п.1 рішення ХХVІ сесії V 

скликання Шосткинської міської ради від 29.09.2009 року "Про 

схему теплопостачання м. Шостка" в частині схеми 

теплопостачання м. Шостка п.1.4 "Розробка пропозицій по 

впровадженню заходів щодо модернізації і реконструкції 

існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж" таблиця 

1.3. пункт 15"  

141 30.05.19 Про житло  

142 30.05.19 Про надання дозволу на укладення майнових угод за участю 

дітей  

143 30.05.19 Про статус та    піклування  

144 30.05.19 Про управління майном комунальної власності  

145 30.05.19 Про внесення змін до рішення             виконкому Шосткинської 

міської Ради народних депутатів «О передаче земельных 

участков в частную собственность» (мова оригіналу)  

146 30.05.19 Про надання матеріальної допомоги  на відшкодування витрат 

на встановлення лічильників  

147 30.05.19 Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста на 

лікування та поховання  

148 30.05.19 Про надання одноразової матеріальної допомоги  на 

компенсацію комунальних платежів  

149 30.05.19 Про надання адрес  
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150 30.05.19 Про внесення змін та доповнень до програми соціально-

економічного та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 

2010-2021 програмні роки  

151 30.05.19 Про планування, забудову та інше використання територій 

міста  

152 30.05.19 Про затвердження проекту розподілу кварталу, мікрорайону 

міської об’єднаної територіальної громади  

153 10.06.19 Про внесення змін до бюджету    Шосткинської міської 

об’єднаної   територіальної громади на 2019 рік  

154 10.06.19 Про управління майном комунальної власності  

155 14.06.19 Про передачу в оренду  

156 14.06.19 Про створення комісії з питань Бюджету участі  

157 14.06.19 Про місцеву конкурсну комісію з оцінки та проведення 

конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва 

для отримання за рахунок коштів місцевого бюджету часткової 

компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у 

державних банківських установах  

158 14.06.19 Про встановлення режиму роботи магазинів «Продукти № 781», 

«Продукти № 244»  

159 14.06.19 Про організаційну роботу  (внутрішньоорганізаційне) 

160 20.06.19 Про підсумки роботи (внутрішньоорганізаційне) 

161 24.06.19 Про преміювання працівників 

виконавчих органів міської ради 

за червень 2019 р (внутрішньоорганізаційне) 

162 24.06.19   Про проведення конкурсу   на зайняття посади директора 

КНП ««Шосткинський міський центр  первинної медико-

санітарної допомоги»  Шосткинської міської ради  

163 26.06.19  Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, 

учнівської молоді влітку 2019 року 

164 26.06.19  Про внесення змін до бюджету 

 Шосткинської міської об’єднаної 

 територіальної громади на 2019 рік 

165 26.06.19  Про план роботи виконавчого комітету міської ради на IIІ 

квартал 2019 року 

166 26.06.19 Про виплату матеріальної допомоги головам квартальних 

комітетів  

167 26.06.19  Про зміну  статусу квартири 

168 26.06.19  Про внесення змін до програми соціально-економічного 

та  культурного розвитку 

169 26.06.19  Про проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

пільгу 

170 26.06.19  Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста 

171 26.06.19   Про надання матеріальної допомоги  на відшкодування витрат 

на встановлення лічильників 

172 26.06.19  Про надання  матеріальної допомоги  громадянам міста на 

компенсацію комунальних платежів  

173 26.06.19  Про управління майном комунальної власності 

174 26.06.19   Про внесення змін до рішень виконкому Шосткинської міської 

Ради народних депутатів   «Про передачу земельних ділянок в 

приватну власність 

175 26.06.19  Про Положення про систему  енергетичного менеджменту 

176 26.06.19  Про надання адрес 

177 26.06.19  Про планування, забудову та інше використання  територій 

міста 

178 26.06.19  Про  встановлення засобів обліку теплової енергії 

179 26.06.19  Про  статус та опіку 
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180 26.06.19  Про надання дозволу на укладення майнових угод за участю 

дітей 

181 26.06.19  Про  постановку на квартирний облік. 

182 27.06.19 Про передачу житлового будинку №1 по провулку Щедріна на 

тимчасове обслуговування  

185 15.07.19 Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

зайняття посади директора КНП «Шосткинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Шосткинської міської 

ради 

186 17.07.19 Про внесення змін до бюджету  Шосткинської міської 

об’єднаної   територіальної громади на 2019 рік 

187 23.07.19 Про внесення змін до бюджету  Шосткинської міської 

об’єднаної   територіальної громади на 2019 рік 
 

188 23.07.19 Про підсумки роботи  (внутрішньоорганізаційне) 

189 25.07.19 Про організаційні питання  (внутрішньоорганізаційне) 

190 26.07.19 Про преміювання працівників виконавчих органів міської ради за 

липень 2019 року  (внутрішньоорганізаційне) 

191 31.07.19 Про стан виконання місцевого бюджету ШОТГ за 1 півріччя 2019 

року  

192 31.07.19 Про хід виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 

програмні роки за І півріччя 2019 року  

193 31.07.19 Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті міської ради за І півріччя 2019 року  

194 31.07.19 Про черговий призов громадян України на строкову військову 

службу у жовтні-грудні 2019 року  

195 31.07.19 Про підготовку  закладів освіти міста  до 2019-2020 навчального 

року  

196 31.07.19 Про відзначення    лауреата та дипломанта ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»  

197 31.07.19 Про відзначення  педагогічних працівників, які підготували 

переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 

України у 2019 році  

198 31.07.19 Про видалення зелених насаджень  

199 31.07.19 Про схвалення доповнення до п.1 рішення ХХVІ сесії V 

скликання Шосткинської міської ради від 29.09.2009 року "Про 

схему теплопостачання м. Шостка" в частині схеми 

теплопостачання м. Шостка п.1.4 "Розробка пропозицій по 

впровадженню заходів щодо модернізації і реконструкції 

існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж" таблиця 1.3. 

пункт 15"  

200 31.07.19 Про  постановку на облік  та затвердження протоколу  житлово-

побутової комісії  в/ч 3022  

201 31.07.19 Про надання адрес  

202 31.07.19 Про затвердження проекту  

203 31.07.19 Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання паливно-енергетичних ресурсів  

204 31.07.19 Про продовження терміну перебування у Будинку дитини  

205 31.07.19 Про  опіку  

206 31.07.19 Про надання дозволу на укладення майнової угоди за участю 

дитини  

207 31.07.19 Про місцеву комісію з питань використання у 2019 році субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
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сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.  

208 31.07.19 Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового 

виїзду за межі України  

209 31.07.19 Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Шосткинської міської ради  від 27.02.2015 № 46 «Про міську 

робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення»  

210 31.07.19 Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста на 

лікування та поховання  

211 31.07.19 Про надання  матеріальної допомоги  громадянам міста на 

компенсацію комунальних платежів  

212 31.07.19 Про надання матеріальної допомоги  на відшкодування витрат на 

встановлення лічильників  

213 31.07.19 Про управління майном комунальної власності  

214 31.07.19 Про планування, забудову та інше використання територій міста  

215 31.07.19 Про передачу матеріалів 

216 02.08.19 Про нагородження Почесною відзнакою  

218 12.08.19 Про внесення змін до рішення 

виконкому Шосткинської міської ради 

№207 від 31.07.2019 року 

«Про місцеву комісію з питань 

використання у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа»  

219 13.08.19 Про затвердження протоколу  

220 21.08.19 Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік  

221 22.08.19 Про преміювання працівників 

виконавчих органів міської ради 

за серпень 2019 р. (внутрішньоорганізаційне) 

  

222 22.08.19 Про влаштування до психоневрологічного інтернату #  

223 22.08.19 Про створення комісії щодо визначення права на надання пільг  

224 23.08.19 Про підсумки проведення міських заходів 

(внутрішньоорганізаційне) 

225 27.08.19 Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік  

226 30.08.19 Про внесення змін до програми соціально-економічного та 

культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 

програмні роки  

227 30.08.19 Про управління майном комунальної власності  

228 30.08.19 Про внесення змін до складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Шосткинської міської ради  

229 30.08.19 Про передачу матеріалів  

230 30.08.19 Про надання адрес  

231 30.08.19 Про планування, забудову та інше використання територій міста  

232 30.08.19 Про затвердження детального плану Шосткинської міської 

об’єднаної територіальної громади  

233 30.08.19 Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста на 

лікування та поховання  
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234 30.08.19 Про надання  матеріальної допомоги  громадянам міста на 

компенсацію комунальних платежів  

235 30.08.19 Про надання матеріальної допомоги на відшкодування витрат на 

встановлення лічильників  

236 30.08.19 Про надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого 

військовослужбовця  

237 30.08.19 Про статус та  опіку (піклування)  

238 30.08.19 Про житло  

239 30.08.19 Про надання дозволу на укладення майнових угод за участю 

дітей  

240 30.08.19 Про    виведення дитини, позбавленої батьківського 

піклування,   з прийомної сім’ї   

241 30.08.19 Про склад громадської комісії з житлових питань  

242 30.08.19 Про надання статусу та   надання службового житла  

243 30.08.19 Про  постановку та зняття з обліку  

244 30.08.19 Про затвердження Акту визначення місця розташування 

контейнерного майданчика для збору твердих побутових 

відходів  

245 30.08.19 Про фінансовий план КНП «Шосткинська стоматологічна 

поліклініка» на 2020 рік  

246 30.08.19 Про фінансовий план КНП «Шосткинська дитяча лікарня» на 

2020 рік  

247 30.08.19 Про фінансовий план КНП «Шосткинський МЦПМСД» на 2020 рік  

248 30.08.19 Про фінансовий план КНП «Шосткинська ЦРЛ» на 2020 рік  

249 30.08.19 Про нагородження            Почесною відзнакою  

250 30.08.19 Про внесення змін до складу міжвідомчої комісії по 

переплануванню, 

переобладнанню, реконструкції житлових  та нежитлових 

приміщень, житлових будинків  

251 30.08.19 Про внесення змін до складу архітектурно-містобудівної ради 

при відділі містобудування та архітектури  

252 30.08.19  Про зміну статусу окремих кімнат гуртожитків на статус квартир 

житлових будинків малосімейного типу  

253 05.09.19  Про надання адреси 

254 06.09.19 Про внесення змін до бюджету  Шосткинської міської 

об’єднаної   територіальної громади на 2019 рік 

255 06.09.19 Про надання адреси  

256 10.09.19 Про управління майном комунальної власності  

257 10.09.19  Про  організацію харчування в    закладах загальної середньої 

освіти Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019-2020 навчальний рік  

258 12.09.19 Про підготовку проєкту 

бюджету Шосткинської міської об'єднаної територіальної 

громади  на 2020 рік та прогнозу бюджету Шосткинської міської 

об'єднаної територіальної громади  на 2021-2022 роки  

259 17.09.19 Про надання матеріальної допомоги  громадянам міста 

на лікування  

260 18.09.19  Про норми втрат теплової енергії в теплових мережах 

  

261 20.09.19 Про внесення доповнень до міської 

програми соціального захисту 

окремих категорій громадян 

та фінансової підтримки громадських 

організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, 

інших установ та закладів на 2019-2023 роки 

262 25.09.19  Про організаційну роботу  (внутрішньоорганізаційне) 
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263 25.09.19 Про внесення змін до рішення виконкому  від 30.05.17 № 130 

«Про Порядок  розгляду електронних петицій 

у  виконкомі   Шосткинської  міської ради» 
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