
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від      03 серпня     2015 р.                                              №20 

 

м. Знам`янка 

Про скликання сімдесят дев’ятої сесії 

міської ради шостого скликання 

 

 Згідно плану роботи Знам’янської міської ради шостого скликання на 2015 рік, 

керуючись п. п. 8, ч.4 ст.42  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

п р о п о  н у ю: 

1. Скликати сімдесят дев’яту сесію Знам’янської міської ради шостого скликання  21 

серпня 2015 року  о 9.00 год. у сесійній  залі міської ради. 

2. На розгляд сесії винести такі питання: 

2.1 Про депутатські запити. 

2.2 Інформація Знам’янського міжрайонного прокурора О. Глобенка про стан 

законності на території міста Знам’янка у І півріччі 2015 року. 

2.3 Про   хід виконання Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012- 2015 роки. 

2.4 Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. № 1626 «Про 

міський бюджет на 2015 рік». 

2.5 Про хід виконання в 2015році Міської програми правової освіти населення на 

2011-2015 роки. 

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

будинку № 19 по вул. Енергетиків. 

2.7 Про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення ринків на 2012-2015 

роки. 

2.8 Питання регулювання земельних відносин. 

3. Структурним підрозділам апарату управління Знам’янської міської ради підготувати 

проекти рішень на розгляд постійних комісій міської ради та передати їх у 

паперовому та електронному вигляді відділу по обслуговуванню  ради до 12 серпня 

2015 року для організації друку матеріалів сесії. 

4. Засідання постійних депутатських комісій щодо обговорення проектів, що виносяться 

на розгляд сімдесят дев’ятої сесії міської ради, провести 19 серпня 2015 року. 

5. Заступнику міського голови, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, 

начальникам структурних підрозділів апарату управління Знам’янської міської ради 

взяти участь у проведенні сесії. 

6. Головному редактору газети Знам’янської міської ради «Знам’янські вісті» 

Н.Коленченко до 08 серпня  поточного року оприлюднити дане розпорядження. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на секретаря Знам’янської 

міської ради Н.Адамович. 
 

Міський голова                                        І.Крижановський 

 


