
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

Розпорядження 
 
від  05  вересня   2016 року                                      № 158 
 

 

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 08 вересня  2016 року о 9.00 годині.  
2. На розгляд винести такі питання: 

2.1. Про участь батька у вихованні малолітніх   дітей. 
2.2. Про участь батька у вихованні малолітньої дитини. 
2.3. Про участь батька у вихованні малолітньої доньки. 
2.4. Про призначення опікуна малолітній дитині та надання їй статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 
2.5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 

12.03.2013 року № 135. 
2.6. Про дозвіл на прийняття в дар ½ частки  житлового будинку з господарсько-побутовими 

будівлями та спорудами на ім’я малолітньої дитини. 
2.7. Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний комітет з 

допорогових закупівель виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 
2.8. Про затвердження акту комісійного обстеження будинку № 5 по вул. Олександрійська у 

м. Знам’янка 
2.9. Про встановлення скоригованих тарифів комунальному підприємству «Знам’янський 

комбінат комунальних послуг» на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій (в частині послуги з освітлення місць загального 

користування, електроенергії на роботу ліфтів ). 
2.10. Про постановку на квартирний облік при виконавчому комітеті Знам’янської міської 

ради Онуци Катерини Олександрівни. 
2.11. Про постановку на квартирний облік при виконавчому комітеті Знам’янської міської 

ради Жиленко Олександри Володимирівни. 
2.12. Про постановку на квартирний облік при виконавчому комітеті Знам’янської міської 

ради Грабовського Олександра Олександровича. 
2.13. Про постановку на квартирний облік сім’ї загиблого учасника бойових дій Єфремова 

Дмитра Сергійовича 
2.14. 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 


