
ПРОЕКТ 

 
Україна 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 

 

від                                        2016 р.        №  

 

м. Знам’янка 

 

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету  

Знам’янської міської ради від 24.10.2015 року №381 

та від 26.02.2016 року №62  

 

З метою організації виконання рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

від 26.02.2016 року №62 щодо забезпечення участі житлово-будівельних кооперативів у  

міському огляді-конкурсі на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", 

"Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", у зв’язку з кадровими змінами, що 

відбулися, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до складу комісії з організації та проведення міського огляду-конкурсу на 

звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку", затвердженого рішенням виконавчого 

комітету від 26.02.2016 року №62, а саме: 

виключити зі складу членів комісії Лапіну Юлію Ангатоліївну та Лобова 

Валентина Борисовича; 

включити до складу комісії заступника начальника УМА та ЖКГ Знам’янської 

міської ради - _____________________, головного спеціаліста з питань екології та 

благоустрою сектору з питань НС, ОП, Е та Б управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального госполарства Знам’янської міської ради - 

__________________________. 

 

2. Внести зміни до  рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 24.10.2015 

року №381«Про організацію міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", 

"Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку", виклавши у новій редакції пункт 5.3 розділу 5 «Підведення 

підсумків огляду-конкурсу та відзначення переможців та учасників»» Положення про 

проведення міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий 



багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку", а саме: 

«Переможці та призери огляду конкурсу нагороджуються грамотами Знам’янської 

міської ради, а у разі наявності фінансових можливостей міського бюджету, 

сертифікатами на виконання робіт: 

- у номінації ««Кращий багатоповерховий будинок» і «Краще об”єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» сертифікатом на виконання робіт по 

капітальному ремонту будинку, благоустрій прибудинкової території для житлових 

будинків комунальної форми власності чи житлово-будівельних кооперативів, 

поточному ремонту тротуарів внутрішньодворової території ( на вибір переможців 

та призерів); 

- у номінації «Краща вулиця» сертифікатом на виконання робіт по капітальному 

ремонту освітлення або поточному (капітальному)  ремонту дорожнього покриття чи 

тротуарів ( на вибір переможців та призерів). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Н.Клименко 

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 

 

Міський голова     С.Філіпенко                    

             


