
 

 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 

 
 
від 11  серпня  2016 року                                                       №  146 

 

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 25 серпня  2016 року о 9.00 годині.  
2. На розгляд винести такі питання: 

2.1. Про дозвіл на прийняття в дар  житлової квартири  право користування  в якій належить 

малолітній дитині.  
2.2. Про визначення місця проживання та реєстрації малолітньої   дитини   біля   матері. 
2.3. Про дозвіл на прийняття в дар 1/2 частки житлового будинку з господарсько-побутовими 

будівлями та спорудами на ім’я малолітньої дитини. 
2.4. Про внесення змін до штатного розпису комунального закладу «Знам’янська міська 

лікарня імені А.В.Лисенка». 
2.5. Про організацію харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

на І семестр 2016/2017 навчального  року. 
2.6. Про внесення  змін  до розкладу руху автобусів,  що  працюють  у  звичайному режимі  

руху   по  маршруту №5  «Готель – Сільгосптехніка». 
2.7. Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на  квартиру №11 в житловому 

будинку, який знаходиться за адресою  місто Знам’янка вул. Фрунзе, 122. 
2.8. Про затвердження правил утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних 

майданчиків у м. Знам’янка. 
2.9. Про затвердження актів обстеження зелених насаджень. 
2.10. Про визнання такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету № 192 від 

30 травня 2008 року, № 220 від 27 квітня 2012 року , № 33  19 лютого 2015 року . 
2.11. Про присвоєння окремої адреси комплексу будівель та споруд по вул. Соборній 

(Петровського), 1 у м. Знам'янка. 
2.12. Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці та розташованому на ній 

нежитловому приміщенню (насосної станції), яке прибудоване до житлового будинку 

№28 по вул. Матросова у м. Знам'янка. 
2.13. Про присвоєння окремої адреси житловому будинку №42 по вул. Козацькій 

(Червоноармійська) у м. Знам'янка. 
2.14. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побудованого гаража по вул. Калиновій (Калініна), 111-Е у м. 

Знам'янка. 
2.15. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побудованого гаража № 30 по вул. Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м. Знам'янка. 
2.16. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побудованого гаража № 31 по вул. Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м. Знам'янка. 



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

кошторисної вартості побудованого гаража по вул. Калиновій (Калініна), 111-Д у м. 

Знам'янка. 
2.18. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побудованого гаража по вул. Калиновій (Калініна), 111-В у м. 

Знам'янка. 
2.19. Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 

кошторисної вартості побудованого гаража № 32 по вул. Станційній (Свердлова) (біля 

котельні) у м. Знам'янка. 
2.20. Про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. 

Знам’янка. 
2.21. Про призначення піклувальника Матусевича Юрія Миколайовича. 
2.22. Про відмову в наданні дозволу Знам’янському міськрайонному відділу державної 

виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Кіровоградській на 

примусову реалізацію квартири №15 в буд.№ 12/36 по пров. Толстого, право 

користування яким мають неповнолітні.  
2.23. Про постановку на квартирний облік виконавчого комітету Знам’янської міської ради  

учасника бойових дій Саламашенка Андрія Івановича. 
2.24. 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 


