
 

 
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

 

від        8          квітня  2016 року                                           №70 

 

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 14 квітня 2016 року о 9.00 годині.  

 

2. На розгляд винести такі питання: 

 

2.1. Про впорядкування штатного розпису міської ЦБС. 

 

2.2. Про погодження місця встановлення пам’ятного знаку на честь увічнення пам’яті 

Капелюхи С.В. 

 

2.3. Про підтвердження категорій по оплаті праці працівників закладів культури 

 

2.4. Про реєстрацію народження покинутої дитини. 

 

2.5. Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

20.05.2010 р. № 183 «Про надання дозволу на розміщення другого ряду торговельних 

палаток біля магазину «Катерина» по вул.Матросова. 

 

2.6. Про надання дозволу на перепоховання. 

 

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

підприємницької діяльності по вул.М.Грушевського ( Жовтнева),  24-А у м.Знам’янка. 

 

2.8. Про присвоєння окремої адреси нежитловому приміщенню – складу за адресою: 

Дмитрівське шосе, 3 у м.Знам’янка. 

 

2.9. Про присвоєння окремої адреси у м.Знам’янка. 

 



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

кошторисної вартості побудованого гаража № 34 по вул.Станційній (Свердлова) у 

м.Знам’янка. 

 

2.11. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури гаража № 41 по 

вул.Станційній (Свердлова) у м.Знам’янка. 

 

2.12. Про постановку на квартирний облік сім’ї загиблої учасниці бойових дій ******. 

 

2.13 Про переведення до окремих списків учасників бойових дій та учасників АТО 

квартирного обліку військовослужбовця запасу *****. 

 

2.14. Про затвердження актів обстеження. 

 

2.15. Про затвердження складу постійно діючої комісії для проведення обстежень стану 

зелених насаджень міста  

 

 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 

 


