Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Розпорядження
від 30 березня 2016 р.

№ 62
м. Знам`янка

Про безоплатну передачу та видачу необхідної
кількості вапна при проведенні загальноміського
суботника з благоустрою міста
На виконання розпорядження міського голови від 17 березня 2016 року
№ 54 «Про проведення в місті акції «За чисте довкілля» та днів благоустрою територій
населених пунктів» та у зв’язку з проведенням загальноміських суботників з 25 березня
по 01 травня 2016 року, керуючись ст. 42 п.3, п.20, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”:
1. Надати дозвіл управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального

господарства Знам’янської міської ради (заст. нач. Ю. Лапіна) на безоплатну
передачу 4000 кг вапна на загальну суму 7200 грн. за балансу управління МА та
ЖКГ на баланс КП «ЗЖЕК № 1».
2. У рамках проведення суботників з благоустрою міста, дозволити комунальному
підприємству “ЗЖЕК № 1» (кер. Е. Дегтярь) виділити безкоштовно вапно в
загальній кількості 2000 кг для фарбування вапняним розчином дерев та бордюрів, а
саме:
-

ДНЗ № 2 “Теремок” – 40 кг;
ДНЗ № 3 “Івушка” – 40 кг;
ДНЗ № 4 “Ромашка” – 40 кг;
ДНЗ № 5 ”Калинонька 40 кг;
ДНЗ № 6 “Сонечко” – 50 кг;
ДНЗ № 7 “Козачок – 40 кг;
ДНЗ № 8 “Світлячок” – 30 кг;
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – 40 кг;
НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 –
ліцей” – 100 кг;
ЗОШ І-Ш ступенів № 3 – 120 кг;
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – 120кг;
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 – 120 кг;
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 – 120 кг;

-

Центр дитячої та юнацької
творчості – 30 кг;
Комплексна дитяча юнацькоспортивна школа – 150 кг;
Відділ освіти – 10 кг;
Відділ культури – 200 кг;
КП «ЗСМКП «Ритуал» - 240 кг;
Територіальний центр соціального
обслуговування – 20 кг.
КЗ «Знам’янська міська лікарня
іменів А. В. Лисенка» - 400 кг;
виконавчий комітет Знам’янської
міської ради – 50 кг

3. Організацію

виконання даного розпорядження покласти на комунальне
підприємство «ЗЖЕК № 1» (кер. Е. Дегтярь).
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка.
Міський голова

С. Філіпенко

