
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   29  липня   2015  р.                                                 №  99   
 

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 житлового будинку №3 по вулиці 

Привокзальній в м. Знам’янка від 23.07.2015 року щодо переобрання секретаря житлового 

будинку,  протокол зборів мешканців квартального комітету №4 в м. Знам’янка від 

23.07.2015 року щодо переобрання голови квартального комітету, протокол зборів 

мешканців житлового будинку №6/8 по вулиці Чапаєва в м. Знам’янка від 28.07.2015 року 

щодо переобрання секретаря житлового будинку 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 Гуль Олену Іванівну, яка проживає по 

вул. Луначарського,45 та включити до списку голів квартальних комітетів, яким 

передплачено газету «Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2015 року Тишкевича Віктора 

Цезаревича  – голову квартального комітету №4, який проживає по вул. Кримській,26. 

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 Ковтун Ірину Миколаївну, яка 

проживала по вул. Привокзальній,3, кв.58 та включити до списку секретарів 

будинкових комітетів, яким передплачено газету «Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 

2015 року Карпук Галину Антонівну - секретаря будинкового комітету №2, яка 

проживає по вул. Привокзальній,3, кв. 49.; 

виключити зі списку секретарів будинкових комітетів, яким передплачено 

газету «Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2015 року Кузьменка Володимира 

Лук’яновича, який проживає по вул. Чапаєва,6/8, кв.23 та включити до списку 

секретарів будинкових комітетів, яким передплачено газету «Знам’янські вісті» на ІІІ 

квартал 2015 року Литвиненко Надію Костянтинівну - секретаря будинкового 

комітету №8, яка проживає по вул. Чапаєва,6/8, кв.13. 

 

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

Н.Адамович. 
 

Міський голова     І. Крижановський 

   


