
 

 
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

 

від    25 березня 2016 року                                            № 56 

 

м. Знам`янка 

 

Про проведення   засідання  

виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

 

 Відповідно до рішення  виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 14 

березня 2016 року № 82 «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради сьомого скликання»,   керуючись ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні: 

 

 

 

1. Провести  засідання виконавчого комітету Знам’янської міської ради шостого 

скликання 31 березня 2016 року о 9.00 годині.  

2. На розгляд винести такі питання: 

 2.1 Про організаційні заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при її 

виникненні  на території міста Знам’янки. 

 2.2. Про влаштування до прийомної сім’ї малолітніх дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 2.3. Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих атракціонів. 

 2.4. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побутового гаража № 29 по вул.Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м.Знам’янка. 

 2.5.Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури  міста від 

кошторисної вартості реконструкції тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності під будівлю торгівельного павільйону по вул.Трудовій, 18-А у м.Знам’янка. 

 2.6. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побудованого гаража № 21 по вул.Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м.Знам’янка. 

 2.7. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побудованого гаража № 20 по вул.Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м.Знам’янка. 

 2.8. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побудованого гаража № 12 по вул.Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м.Знам’янка. 

 2.9. Про організацію та проведення звітно-виборчих та виборчих зборів громадян по 

виборах будинкових та квартальних комітетів м.Знам’янка  у 2016 році. 

 2.10. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим комітетом 

Знам’янської міської ради. 



 2.11.Про постановку на квартирний облік учасника бойових дій Мамалата Юрія 

Олександровича. 

 2.12. Про надання повноважень посадовим особам виконавчого комітету Знам’янської  

міської ради складати протоколи про адміністративні правопорушення. 

 2.13. Різне. 

 3. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю оприлюднити дане 

розпорядження на веб-сайті Знам’янської міської ради. 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому І.Ратушну. 

 

 

 

 

                  

Перший заступник  

міського голови                                   В.Загородня 

 


