
           

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет                                                                                                                                                                                                           
 

Рішення 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

від  26 листопада 2014 р.                     №   421                                            

м. Знам`янка 

 
Про внесення змін до п. 1 рішення  

виконавчого комітету Знам'янської  

міської ради від 14.11.2014 р. № 402  

"Про визначення розміру пайової участі  

у розвитку інфраструктури міста від  

кошторисної вартості реконструкції  

з добудовою існуючого магазину по  

вул. Матросова, 28-А у м. Знам’янка"  

 

Враховуючи звернення від 18.11.2014 р. № 36 директора ТОВ "Фора-Март" Білієнка О.Н. про 

перегляд рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 14.11.2014 р. № 402 "Про 

визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості 

реконструкції з добудовою існуючого магазину по вул. Матросова, 28-А у м. Знам’янка", та зменшення 

суми пайової участі у розвитку міста Знам'янка, керуючись ст.ст.140, 146 Конституції України, ст. 40 

Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.ст. 27, 30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  рішенням Знам'янської міської ради від 18 жовтня 2013 року № 1064 „Про 

затвердження Порядку надходження та використання пайових внесків на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Знам'янка”,  виконавчий комітет Знам’янської міської 

ради, -   

 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 

14.11.2014 р. № 402 "Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури 

міста від кошторисної вартості реконструкції з добудовою існуючого магазину по вул. 

Матросова, 28-А у м. Знам’янка", виклавши його в наступній редакції: "Встановити 

пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам’янка у розмірі 2% від загальної 

кошторисної вартості реконструкції з добудовою існуючого магазину по вул. Матросова, 

28-А у м. Знам’янка, яка складає 140000 (сто сорок тисяч) грн., уклавши з товариством з 

обмеженою відповідальністю "Фора-Март" договір про залучення пайової участі (внеску) 

на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Знам’янка".      

2. Рекомендувати ТОВ "Фора-Март" здійснити благоустрій міського тротуару біля 

реконструйованого магазину по вул. Матросова, 28-А, згідно звернення від 18.11.2014 р. 

№ 36, поданого директором ТОВ "Фора-Март" Білієнком О.Н. 

3. Відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі підготувати 

проект договору про залучення пайової участі (внеску) на  розвиток  інженерно-

транспортної та соціальної  інфраструктури м. Знам’янка.       

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу економічного 

розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Третьякову К.В. 

 
 

 

       Міський голова                                                   І.Крижановський 

 


