
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від      10    червня  2015  р.                                                 №  72 
 

м. Знам`янка 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 19 травня 2015 року №62 

«Про проведення передплати газети  

міської ради «Знам’янські вісті»  

на ІІІ квартал 2015 року» 

 

 Беручи до уваги протокол зборів мешканців квартального комітету №18 в м. 

Знам’янка від 08.06.2015 року щодо переобрання голови квартального комітету, протокол 

зборів мешканців житлового будинку №15 по вулиці Привокзальній в м. Знам’янка від 

10.05.2015 року щодо переобрання секретаря житлового будинку,  заяву секретаря 

будинкового комітету №9 Прядка Бориса Миколайовича від 25.05.2015 року щодо 

звільнення від виконання обов’язків за станом здоров’я,  заяву секретаря будинкового 

комітету №6 Горященко Юлії Василівни від 09.06.2015 року щодо звільнення від 

виконання обов’язків у зв’язку із сімейними обставинами, керуючись: ст. 42 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1. Внести зміни до додатку 1 розпорядження міського голови від 19 травня 2015 року 

№62 «Про проведення передплати газети  міської ради «Знам’янські вісті» на ІІІ 

квартал 2015 року», а саме: 

виключити зі списку голів квартальних комітетів, яким передплачено газету 

«Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2015 року Манько Надію Анатоліївну, яка проживає 

по пров. Квітковому,1 та включити до списку голів квартальних комітетів, яким 

передплачено газету «Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2015 року Кущенка Сергія 

Івановича – голову квартального комітету №18, який проживає по вул. 

Островського,44. 

2. Внести зміни до додатку 4 розпорядження міського голови від 19 травня 2015 року 

№62 «Про проведення передплати газети  міської ради «Знам’янські вісті» на ІІІ 

квартал 2015 року», а саме: виключити зі списку секретарів будинкових комітетів, 

яким передплачено газету «Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2015 року: 

- Мелкумян Стеллу Григорівну, яка проживає по вул. Привокзальній,15, кв.63 та 

включити до списку секретарів будинкових комітетів, яким передплачено газету 

«Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2015 року Штефанка Василя Васильовича - 

секретаря будинкового комітету №2, який проживає по вул. Привокзальній,15, кв. 

50; 

- виключити зі списку секретарів будинкових комітетів, яким передплачено газету 

«Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2015 року Прядка Б.М., який проживає по вул. 

Глібка,2, кв. 37; 

- виключити зі списку секретарів будинкових комітетів, яким передплачено газету 

«Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2015 року Горященко Ю.В., яка проживає по 

вул. Фрунзе,79, кв. 10. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Адамович. 
 

Міський голова     І. Крижановський  


