
            

  Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
від      10      жовтня  2014 р.                              № 367 

 

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

«Про організацію виконання 

робіт по капітальному ремонту  

та реконструкції житлового 

фонду міста в 2014 році» 

від 21 серпня 2014 року № 300 

від 06 червня 2014 року № 218 

від 27 березня 2014 року № 124 

від 14 лютого 2014 року № 56 

 

               З метою організації виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду 

міста протягом 2014 року, на підставі рішення виконавчого комітету від 24 липня 2014 

року № 268 «Про затвердження результатів міського огляду-конкурсу на звання «Краща 

вулиця», «Кращий багатоповерховий будинок», «Краще об’єднання співвласників 

багатоповерхового будинку» та з метою покращення благоустрою міста, розвитку і 

підтримки ініціативи жителів, які беруть участь у роботі по належному утриманню 

багатоповерхових будинків, прибудинкових територій та цільового використання 

бюджетних коштів, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет Знам’янської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до п.1 рішення виконавчого комітету від 21 серпня 2014 року № 300 

«Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

«Про організацію виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції 

житлового фонду міста в 2014 році»: від 06 червня 2014 року № 218, від 27 березня 

2014 року № 124, від 14 лютого 2014 року № 56», виклавши їх в такій редакції: 

«п.3 передбачити видатки на капітальний ремонт об’єктів ОСББ міста Знам’янка:  

 на виконання робіт по капітальному ремонту будинків -  переможців та 

призерів міського огляду-конкурсу «Краще об’єднання співвласників 

багатоповерхового будинку» у сумі 55000,00 грн.; 

 на виконання робіт з електропостачання житлового будинку № 8 по вул. 

Привокзальній (ОСББ «Привокзальна, 8») у сумі   28156,58 грн.; 

 на виконання робіт по капітальному ремонту житлових будинків: № 29 по 

вул. Гагаріна (ОСББ «Гуцулочка»), № 113-А по вул. Калініна (ОСББ 

«Знам’янське»), № 40 по вул. Маяковського (ОСББ «Знам’янський дворик»), 

№ 10 по вул. Привокзальній (ОСББ «Будинок мрії – 10»)». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А. 

 

 

Міський голова     І.Крижановський 


