
_____________ сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від      лютого 2016 року                 №  

м. Знам`янка 

 
Проект рішення виносить 

депутат міської ради І.Грінченко 

 

 

Про внесення доповнень до Програми підтримки  

житлового фонду та благоустрою  

міста Знам’янки на 2016-2017 роки. 

 

З метою організації та забезпечення робіт по прибиранню міста Знам’янка, 

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

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Внести доповнення до Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста 

Знам’янки на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 грудня 

2015 року №49, доповнивши підрозділ V «Благоустрій» розділу VIIІ «Орієнтовний 

перелік заходів щодо виконання програми підтримки житлового фонду та 

благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017 роки» наступним пунктом: 

 

№з/п Назва заходу Термін 

реалізації 

14 Послуги по прибиранню м. Знам’янка 2016-2017 

 

 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради  з питань житлово-комунального господарства (гол. А.Тесленко). 

 

 

 

Міський голова     С.Філіпенко 
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