
           

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   24    жовтня  2014  р.                                               №  382 
 

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення виконавчого комітету 

від 21 серпня 2014 року № 298 

«Про визначення виконавців  

робіт за результатами міського  

огляду-конкурсу на звання «Краща  

вулиця», «Кращий багатоповерховий  

будинок», «Краще об’єднання  

співвласників багатоквартирного  

будинку» 

 

             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 вулиць за місцем проживання та цільового використання 

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

Україні»,  виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни та доповнення до п.1, п.3, п.7 рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради від 21 серпня 2014 року № 298 «Про визначення  

виконавців робіт за результатами міського огляд-конкурсу на звання «Краща 

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

багатоквартирного будинку», виклавши їх в такій редакції: 

 «п.1. Визначити виконавцем робіт з капітального ремонту житлового 

фонду переможцям огляду-конкурсу «Кращий багатоповерховий 

будинок», «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» - комунальне підприємство «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1» (кер. Дегтярь Е.Г.) та ПП Карбон-С (кер. 

Горленко Ю.А.); 

 п.3. Визначити виконавцем робіт по заміні вікон на металопластикові у                   

житловому будинку № 11 по вул. Партизанській, який є переможцем 

огляду-конкурсу «Кращий багатоповерховий будинок» 2014 року, по 

встановленню метало пластикових дверей у житловому будинку № 33 по 

вул. 70 років Жовтня (ОСББ «Кактус»), який є призером огляду-

конкурсу «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

- ТОВ «Геоїд» (дир. Кліпацький С.В.), з капітального ремонту житлового 

будинку № 12 по вул. Привокзальній (ОСББ «Зоряний»), який є 



призером огляду-конкурсу «Краще об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» - ФОП Білецький С.В.; 

 п.7. У разі відмови підрядника від виконання вищезазначених робіт, 

дозволити управлінню містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства (нач. Лаптєва Л.О.) визначити виконавця 

робіт окремим розпорядженням та укласти договір на виконання робіт». 

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника міського       

голови  з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А. 

 

 

 

 

Міський голова               І. Крижановський 


