
 

 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 

від  11 липня  2016 року                                                       №  127 

 

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 13 липня  2016 року о 9.00 годині.  

2. На розгляд винести такі питання: 
 

2.1. Про надання статусу та призначення опіки  малолітній  дитині, позбавленої 

батьківського піклування. 

2.2. Про надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку. 

2.3. Про дозвіл на відчуження  квартири  право користування  в якій належить малолітній 

дитині. 

2.4. Про реалізацію державної політики у сфері соціального страхування та пенсійного 

забезпечення.  

2.5. Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради на ІI  півріччя 2016 року. 

2.6. Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради на IІІ квартал 2016 року та звіту за ІІ квартал 2016 року. 

2.7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.02.2016р. №66 «Про 

затвердження в новій редакції складу та Положень постійних комісій, координаційних 

рад, робочих груп виконавчого комітету». 

2.8. Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються бібліотеками Знам’янської 

міської централізованої бібліотечної системи. 

2.9. Про присвоєння окремої адреси гаражу по вул. Скирди, 2-А у м. Знам'янка. 

2.10. Про   розгляд  звернення  директора ТОВ «Фора-Март». 

2.11. Про постановку на квартирний облік учасника   бойових   дій *****. 

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

ради *****. 

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

ради *****. 

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

ради ****. 

2.15. Про постановку на квартирний облік учасника   бойових   дій ****. 

2.16. 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 


