
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від       27        травня 2016 р.                    №16 
 

м. Знам`янка 
 

Про скликання тринадцятої сесії 

Знам’янської міської ради  

сьомого скликання 

 

 Відповідно до плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання, п.8 ст.59  

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

п р о п о  н у ю: 

1. Скликати тринадцяту сесію Знам’янської міської ради сьомого скликання 17 

червня 2016 року  о 9.00 год. у сесійній залі міської ради 

2. Відділу по обслуговуванню ради ( нач. Н.Брунцвік) провести реєстрацію присутніх 

та запрошених  на сесію міської ради з 8 год.30 хв. до 8 год. 50 хв. 17 червня 2016 

року 

3. На розгляд сесії винести такі питання: 

3.1 Про депутатські запити. 

3.2 Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

3.3 Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів – начальника фінансового управління 

3.4 Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку фізичної культури та 

спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 роки 

3.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №56  «Про міський 

бюджет на 2016 рік». 

3.6 Про внесення змін до п.2 рішення міської ради від 22.04.2016 року №175 

«Пропиннення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс», «Знам’янська міська 

друкарня», «Знам’янське спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал», 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

3.7 Про затвердження рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 

14.04.2016 року №97 «Про впорядкування штатного розпису міської ЦБС» 

3.8 Про створення єдиного медичного простору на території міста 

3.9 Про внесення змін до складу постійних комісій Знам’янської міської ради сьомого 

скликання, затверджений рішенням міської ради від 27.11.2015 року №5 

3.10 Про надання дозволу на безоплатну передачу основного засобу 

3.11 Про розгляд заяви гр. Бондаренко Л.І. щодо передачі у власність земельної ділянки 

3.12 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №22 по вул. Київській 

3.13 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №9 по вул. Привокзальній 

3.14 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №16 по вул. Михайла Грушевського 

3.15 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №20 по вул. Михайла Грушевського 



3.16 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №33 по вул. Михайла Грушевського 

3.17 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлових 

будинків №1 та №5 по вул. Привокзальній 

3.18 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №3 по вул. Привокзальній 

3.19 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №6 по вул. Привокзальній 

3.20 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №20 по вул. Привокзальній 

3.21 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №34 по вул. Чайковського 

3.22 Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року №186 «Про 

виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку №15 

по вул. Привокзальній» 

3.23 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №2 по вул. Глібка 

3.24 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №6 по вул. Глібка 

3.25 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №75 по вул. Віктора Голого 

3.26 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №122-А по вул. Віктора Голого 

3.27 Про стан виконання депутатських звернень, що надійшли до міської ради протягом 

грудня 2015 року-квітня 2016 року 

3.28 Про роботу постійних комісій міської ради 

3.29 Про затвердження Положення про відділ забезпечення діяльності міської ради 

3.30 Про затвердження Положень про  відділи, управління, служби Знам’янської міської 

ради та її виконавчого комітету 

3.31 Про затвердження Положення про фінансове управління Знам’янського 

міськвиконкому 

3.32 Про створення відділу з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту 

міської ради та затвердження положення 

3.33 Про стан виконання Міської програми з профілактики дитячої безпритульності та 

бездоглядності серед неповнолітніх на період до 2015 року 

3.34 Про стан виконання міської програми «Призовник» на 2013-2014 роки 

3.35 Про хід виконання Міської програми «Територіальна оборона» на 2014-2015 роки 

3.36 Про внесення змін до рішення міської ради від 26 жовтня 2012 року №750 «Про 

зміну напрямку головної дороги на перехресті вулиць Дзержинського та 

Петровського в м.Знам’янка» 

3.37 Про створення тимчасової контрольної комісії по перевірці якості та  об’єму 

виконаних робіт по заміні вікон 

3.38 Про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

3.39 Про затвердження технічної документації із землеустрою ( для подальшого 

заключення договорів оренди земельних ділянок) 

3.40 Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок 

3.41 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

3.42 Про врегулювання земельних відносин 

3.43 Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Білій В.Є. 

3.44 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

гр.Ткаченку В.Л., гр. Порхуну В.Г., гр. Вітру В.В. 



3.45 Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25.12.2015 року №57 

«Про затвердження Регламенту Знам’янської міської ради сьомого скликання» 
 

Різне. 
4. Структурним підрозділам апарату управління Знам’янської міської ради 

підготувати проекти рішень з урахуванням вимог Регламенту Знам’янської міської 

ради сьомого скликання на розгляд постійних комісій міської ради та передати їх у 

паперовому та електронному вигляді  відділу по обслуговуванню  ради до               

31 травня 2016 року для організації друку матеріалівсесії. 

5. Рекомендувати головам постійних комісій міської ради провести засідання 

профільних комісій з розгляду питань порядку денного до 09 червня 2016 року. 

6. Спільне засідання постійних комісій міської ради щодо обговорення проектів, що 

виносяться на розгляд тринадцятої сесії міської ради провести 10 червня 2016 року 

о 9.00 годині в залі засідань міської ради. 

7. Секретарю міськоїр ади, заступникам міського голови, керуючій справами 

міськвиконкому, начальникам управлінь та відділів взяти участь у роботі сесії. 

8. Дане розпорядження оприлюднити на веб-сайті Знам’янськоїміськоїради. 

9. Редакції газети Знам’янської міської ради «Знам’янські вісті» (гол.ред. 

Н.Коленченко) до 07 червня  2016  року оприлюднити дане розпорядження. 

10. Контроль за виконанням данного розпорядження покласти на секретаря міської 

ради Н.Клименко. 

 

 Міський голова    С.Філіпенко 
 

 

 

 


