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Про хід підготовки господарського
комплексу міста до стабільного функціонування
в осінньо–зимовий період 2016/2017 року
Заслухавши звіти: керівника комунального підприємства «Комбінат комунальних
послуг» М. Коротченка, директора Знам’янського ВКГ ОКВП «ДніпроКіровоград» О. Рябова, начальника відділу освіти Л. Грекової, начальника відділу
культури і туризму С. Бабаєвої, начальника управління соціального захисту населення
А. Волошиної, директора територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) м. Знам’янка Т. Костікової, заступника головного лікаря з АГЧ КЗ
«Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка» Ю. Ахрамєєва, начальника станційнолінійної дільниці № 5 (м. Знам’янка) районного центру телекомунікацій № 513
Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком» О. Гребенюка, заступника начальника
Знам’янського БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця» В. Іванова та інформацію начальника
управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства про
виконання планів заходів з підготовки господарського комплексу міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2016/2017року, виконавчий комітет Знам`янської міської ради
відмічає, що в цілому підготовка до опалювального сезону 2016/2017 року проходить
згідно запланованих заходів. Станом на 01.09.2016 року господарський комплекс міста в
середньому підготовлено на 85% .
На підставі доповідей про хід підготовки господарського комплексу міста до
стабільного функціонування в осінньо–зимовий період 2016/2017 року, керуючись ст.30
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В:

1. Інформацію керівника комунального підприємства «Комбінат комунальних
послуг» М. Коротченка (додаток 3, 4), директора Знам’янського ВКГ ОКВП
«Дніпро-Кіровоград» О. Рябова (додаток 5), начальника відділу освіти Л.
Грекової (додаток 1), начальника відділу культури і туризму С. Бабаєвої
(додаток 2), начальника управління соціального захисту населення
А. Волошиної (додаток 6), директора територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам’янка Т. Костікової
(додаток 6), заступника головного лікаря з АГЧ КЗ «Знам’янська міська
лікарня ім. А. В. Лисенка» Ю. Ахрамєєва (додаток 7), начальника станційнолінійної дільниці № 5 (м. Знам’янка) районного центру телекомунікацій
№ 513 Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком» О.Гребенюка, заступника
начальника Знам’янського БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця» В. Іванова та

інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житловокомунального господарства взяти до відома.
2. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника управління
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Н. Купріянову.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка.

Міський голова

С. Філіпенко

