
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

від       11      квітня    2014 р.                № 149

м. Знам`янка

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету
Знам’янської міської ради
від 11 жовтня 2013 року № 491

 
 Враховуючи складну економічну ситуацію в державі та місті, несвоєчасну проплату 
Знам’янським відділенням Державної казначейської служби України Кіровоградської області 
робіт, придбаних товарів та наданих послуг, що були фактично отримані у 2013 році, зміни, 
які відбулися у складі апарату управління Знам’янської міської ради, керуючись ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до складу комісії з проведення щорічного міського огляду-конкурсу на 
звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання 
співвласників багатоквартирного будинку", а саме: виключити зі складу комісії 
Тесленко Наталію Олександрівну та ввести до складу комісії Меренкову Лілію 
Іванівну,  як таку,  що  з  02.04.2014 року  затверджена  на  посаду  керуючої  
справами 
( секретаря) виконавчого комітету Знам’янської міської ради.

2. Внести зміни до Положення про міський огляд-конкурс на звання "Краща вулиця", 
"Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку" у новій редакції, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету Знам’янської міської ради від 11 жовтня 2013 року № 491, виклавши п.5.3 в 
наступній редакції: «Переможці та призери огляду конкурсу нагороджуються 
грамотами Знам’янської міської ради, а у разі наявності фінансових можливостей 
міського бюджету, сертифікатами на виконання робіт:

 у номінації ««Кращий багатоповерховий будинок» і «Краще об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку» по капітальному ремонту будинку 
на суму: І місце - 30.0 тис.грн.; ІІ місце – 15,0 тис.грн.; ІІІ місце – 10.0 тис.грн.;

 у номінації «Краща вулиця» по капітальному ремонту освітлення або 
поточному ремонту дорожнього покриття або тротуарів (на вибір переможців 
та призерів) на суму: І місце – 25.0 тис.грн.; ІІ місце – 15.0 тис.грн.; ІІІ місце – 
10.0 тис.грн.».

3. Питання щодо виділення коштів переможцям та призерам конкурсу, за відповідним 
поданням комісії з проведення щорічного міського огляду-конкурсу, розглядається на 
засіданні виконавчого комітету, на якому і приймається відповідне рішення.



4. Відділу по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради (нач. Брунцвік Н.В.) 
довести інформацію щодо прийняття даного рішення до представників учасників 
міського-огляду конкурсу, які подали заявки для участі в ньому.

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова І.Крижановський


