
 

 
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

                 

від  24  червня  2016 року                                                       №  123 

 

м. Знам`янка 

Про скликання  чергового засідання  

виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 
 

 Відповідно до рішення  виконавчого комітету Знам’янської міської ради № 82 від 14 

березня 2016 року «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради сьомого скликання»,   керуючись ст.ст. 42, 53 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні: 

 

1. Скликати чергове засідання виконавчого комітету Знам’янської міської ради сьомого 

скликання 30  червня  2016 року о 9.00 годині.  

 

2. На розгляд винести такі питання: 
 

2.1. Про дозвіл на прийняття в дар  2/5 частки квартири на ім’я малолітньої дитини  

2.2. Про визначення місця проживання та реєстрації малолітньої   дитини   біля   матері 

2.3. Про призначення опікуна малолітній дитині та надання їй статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

2.4. Про дозвіл на прийняття в дар  житлового будинку з господарсько-побутовими  

будівлями та спорудами  право користування  в якій належить малолітній дитині 

2.5. Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету  Знам’янської  міської ради № 7 від  

15 січня 2016 року 

2.6. Про підсумки роботи господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 

2015/2016 року та підготовку його до стабільного функціонування  в осінньо–зимовий 

період 2016/2017 року 

2.7. Про надання дозволу на встановлення декоративних витворів – кованих фігур 

2.8. Про припинення роботи класів з вечірньою формою навчання в НВК «Знам’янська ЗШ І-

ІІІ ступенів № 2 - ліцей» 

2.9. Про присвоєння окремої  адреси квартирі у м. Знам'янка  Відділ архітектури та 

містобудування 

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

кошторисної вартості побудованого гаража № 26 по вул. Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м. Знам'янка 

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

кошторисної вартості побудованого гаража № 25 по вул. Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м. Знам'янка 

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

кошторисної вартості побудованого гаража № 28 по вул. Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м. Знам'янка 

2.13. Про затвердження акту комісійного обстеження будинку № 89 по вул. Леваневського 

у м. Знам'янка 



 

 

 

2.14. Про   розгляд  звернення  фізичної  особи-підприємця Коноваленка С.О. 

2.15. Про   розгляд  звернення  фізичної  особи-підприємця Скогарєва О.Ю. 

2.16. Про   розгляд  звернення  фізичної  особи-підприємця  Овдієнка А.Г. 

2.17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.02.2016 року № 53 "Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.11.2015 року №398 «Про 

затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2016 рік " 

2.18. Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

2.19. Про організацію проведення в місті шостої державної інвентаризації радіоактивних 

відходів 

2.20. Про постановку на квартирний облік при виконавчому комітеті Знам’янської міської 

ради 

2.21. 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. 

 

 

 

 

 

                 Міський голова           С.Філіпенко 

 

 

 

 


