
 

 

ПРОЕКТ 

 

____________________  сесія Знам`янської міської ради 

шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від               квітень 2015  року         № 

м. Знам`янка 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

25 липня 2014 року №1435 «Про визначення у новій  

редакції територій, у межах яких діють органи самоорганізації 

 населення – будинкові та квартальні комітети»  

  

З метою створення умов для участі жителів міста у вирішенні питань місцевого 

значення, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців 

житлових будинків №№4-а,6-а,12-а по провулку Транспортному шляхом сприяння у 

наданні їм відповідних послуг, враховуючи згоду мешканців та протоколи про обрання 

секретарів житлових будинків від 12.03.2015 року, а також погодження голови 

квартального комітету №12 Грудницької Ж.І. та голови будинкового комітету №16 

Небензі В.В., керуючись ст. 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В  и р і ш и л а: 

 
1. Вважати п.16 додатку 1 до рішення міської ради від 25.07.2014 року №1435 таким, 

що втратив чинність. 

2. Викласти п.16 додатку 1 до рішення міської ради від 25.07.2014 року №1435  в 

наступній редакції: 

 

№ буд. 

ком. 
Будинки, які закріплені за будинковим комітетом 

Південна частина міста 
16 вул. Примакова, 66 (ОСББ), 64 (ОСББ), вул. Комарова, 57, пров. І Парковий, 12, 

пров.Ульянівський, 13, провулок Транспортний, 4а (кв. 1-16), 6а (кв. 1-16), 12а  

3. Вважати п.12 додатку 2 до рішення міської ради від 25.07.2014 року №1435 таким, 

що втратив чинність. 

4. Викласти п.12 додатку 2 до рішення міської ради від 25.07.2014 року №1435 в 

наступній редакції:  

                              

№ 

кварталу 
Вулиці, які закріплені за квартальним комітетом 

12 вулиці Ульянівська, 1-141, Осадчого (Транспортна), 1-95, 8,10,14,16,18; Осадчого,6 та 8 

(ОСББ) 
провулки Кіровоградський, 1,7,10; Транспортний, , 3,5,11, 14; Ульянівський, 3,5,8,9,10; 

І-й Парковий, 7; ІІ-й Парковий, 1а, 4, 4а;  

 

5. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря Знам’янської міської 

ради Н.Адамович. 

6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань з 

питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. О.Смик). 

 

Міський голова     І.Крижановський 


