
 

 
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

 

від    22 квітня  2016 року                                 № 87 

 

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 28 квітня 2016 року о 9.00 годині.  

 

2. На розгляд винести такі питання: 

 

2.1. Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на квартиру № 19 у житловому 

будинку, який знаходиться за адресою: місто Знам’янка, вул.Калініна, 109-А. 

 

2.2. Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на квартиру № 47 у житловому 

будинку, який знаходиться за адресою: місто Знам’янка, вул.Маяковського, 40. 

 

2.3. Про надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. 

 

2.4. Про участь батька у вихованні малолітньої дитини. 

 

2.5. Про дозвіл на передачу частки житлової квартири у власність малолітньої дитини в 

рахунок аліментних зобов’язань. 

 

2.6. Про дозвіл на дарування житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями 

та спорудами, право користування яким належить малолітнім дітям. 

 

2.7. Про визначення місць для тимчасового розміщення пересувних дитячих 

майданчиків та атракціонів. 

 

2.8. Про надання погодження на розміщення та проведення гастрольних заходів Цирку-

шапіто «Аріна» приватного підприємства «Продюсрський центр «Гастролі в Україні». 

 

 



2.9. Про утримання кладовищ. 

 

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

кошторисної вартості побудованого гаража № 45 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 № 44 по вул.Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м.Знам’янка. 

 

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

кошторисної вартості реконструкції з добудовою квартири № 3 по вул.Залізничній, 5 у 

м.Знам’янка. 

 

2.13. Про надання дозволу на встановлення двох тимчасових  споруд для провадження  

підприємницької діяльності по вул. М.Грушевського, 24-А у м. Знам'янка. 

 

2.14. Про невиконання умов контракту керівником комунального підприємства 

«Ринокторгсервіс» Савельєвим І.М. 

 

 2.15. 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 

 


