
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від  14 грудня2015 р.                    №39 
 

м. Знам`янка 

Про скликаннячетвертої  сесії 

міської ради сьомогоскликання 
 

 Керуючись пп. 8, ч.4 ст.42Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні”: 

п р о п о  н у ю: 

1. Скликати четверту сесію Знам’янської міської ради сьомого скликання  25 грудня  

2015 року  об11.00 год. у сесійній  залі міської ради. 

2. На розгляд сесії винести такі питання: 

2.1.Про депутатські запити. 

2.2.Про порядок фінансування  бюджетних установ у 2016 році до затвердження міського 

бюджету на 2016 рік. 

2.3.Про припинення повноважень виконавчого комітету Знам`янської міської ради 

шостого  скликання. 

2.4.Про затвердження Регламенту роботи Знам`янської міської ради сьомого скликання. 

2.5.Про обрання секретаря Знам`янської міської ради сьомого скликання. 

2.6.Про затвердження першого заступника міського голови. 

2.7.Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

2.8.Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Знам`янської міської ради. 

2.9.Про дозатвердження персонального складувиконавчого комітету Знам`янськоїміської 

ради.  

2.10. Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам`янської міської 

ради. 

2.11. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Знам’янка на 2016 рік. 

2.12. Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного 

транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху на 2014-2016 роки. 

2.13. Про затвердження Програми цивільного захисту  міста Знам’янка на 2016-2020 

роки. 

2.14. Про затвердження Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста 

Знам’янка на 2016-2017 роки. 

2.15. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2013 року №1110 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 02 серпня 2013 року №990 «Про 

передачу основних засобів». 

2.16. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №2 по вул.Павлова. 

2.17. Про внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 2013 року №943 «Про 

затвердження Програми зайнятості населення м.Знам’янка Кіровоградської області на 

період до 2017 року». 



2.18. Про затвердження Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 

2016-2020 роки. 

2.19. Про затвердження Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування загиблих на 2016-2020 роки. 

2.20. 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 11 

грудня2015 року для організації друку матеріалів сесії. 

4. Засіданняпостійнихдепутатськихкомісійщодообговоренняпроектів, щовиносяться на 

розглядчетвертої сесіїміської ради, провести 23 грудня2015 року. 

5. Начальникамструктурнихпідрозділівапарату управління Знам’янськоїміської 

радивзяти участь у проведенні засідання депутатських комісій та сесії. 

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

Н.Коленченко до 16 грудня  поточного року оприлюднити дане розпорядження. 

7. Контроль за виконаннямданогорозпорядженнязалишаю за собою. 

 

 
Міський голова   С.Філіпенко 

 

 


