
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від  26 лютого   2016 р.                    №9 
 

м. Знам`янка 
 

Про скликання десятої 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 десяту сесію Знам’янської міської ради сьомого скликання  18 березня 

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

2. На розгляд сесії винести такі питання: 

2.1 Про депутатські запити. 

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

бюджет на 2016 рік». 

2.3 Про затвердження Міської комплексної програми протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку на 2016-2020 роки. 

2.4 Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

2.5 Про внесення змін до Регламенту Знам’янської міської ради сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 року №57. 

2.6 Про затвердження Положення про відділ по обслуговуванню ради Знам’янської 

міської ради у новій редакції. 

2.7  Про затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють. 

2.8 Про хід виконання Програми реалізації державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів в м.Знам’янка на 2011-2015 роки в 2015 році. 

2.9  Про затвердження Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки. 

2.10 Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка за 

2015 рік. 

2.11 Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Знам’янка. 

2.12 Про продовження договору оренди нерухомого об’єкту комунальної власності з 

Центральною філією державного підприємства «Український державний центр 

радіочастот». 



2.13 Про внесення змін до схеми дислокації дорожніх знаків по місту Знам’янка, 

затверджені рішенням міської ради від 31 березня 2009 року №924 «Про 

організацію дорожнього руху по м. Знам’янка». 

2.14 Про надання дозволу на безоплатну передачу об’єктів завершеного будівництва. 

2.15 Про припинення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс»,  «Знам’янська 

міська друкарня», «Ритуал», «Житлово – експлуатаційна контора №1» шляхом 

приєднання  до Комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг». 

2.16 Про хід виконання у 2015 році Міської програми збереження історичної пам’яті 

про перемогу у Великій Вітчизняній війні. 

2.17 Про хід виконання у 2015 році Програми зайнятості населення м. Знам’янки 

Кіровоградської області наперіод до 2017 року. 

2.18 Про надання згоди на складання технічної документації із землеустрою. 

2.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договорів оренди земельних ділянок). 

2.20 Про врегулювання земельних відносин. 

2.21 Про затвердження структури та загальної чисельності Знам’янської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради. 

2.22 Про звернення депутатів Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

сьомого скликання до Уряду України стосовно необхідності перегляду 

Державного бюджету-2016 рік.  

2.23 Про створення відділу внутрішнього аудиту та контролю за надходженнями, 

використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна  та 

затвердження Положення.  

2.24 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Знам’янка» Голому Віктору 

Анатолійовичу, Цуркану Дмитру Володимировичу, Носковій Катерині 

Володимирівні, Капелюсі Сергію Вікторовичу – героям-землякам, які віддали 

своє життя у боротьбі за незалежність, державний суверенітет України на 

російсько-українській війні.  

2.25 Про створення Наглядових рад при комунальних підприємствах Знам’янської 

міської ради. 

Різне: 

1) Про проведення Дня Депутата у І кварталі 2016 року. 

2) Про забезпечення відкритості та гласності у діяльності міської ради. 

3) Про подання депутатами Знам’янської міської ради  до 31.03.2016 декларацій про 

майно, доходи, витрати, зобов’язання  фінансового характеру за 2015 рік. 

      3. 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 4 

березня 2016 року для організації друку матеріалів сесії. 

4. Засідання постійних депутатських комісій щодо обговорення проектів, що 

виносяться на розгляд десятої сесії міської ради провести 16 березня 2016 року о 

9.00 та о 14.00 годині. 

5. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючій справами 

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



6. Дане розпорядження оприлюднити на веб-сайті Знам’янської міської ради. 

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

Н.Коленченко) до 02 березня  2016  року оприлюднити дане розпорядження. 

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко. 

 Міський голова    С.Філіпенко  
 

 


