
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від  31 березня 2016 р.                    №12 
 

м. Знам`янка 
 

Про скликання одинадцятоїсесії 

Знам’янськоїміської 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 одинадцяту сесію Знам’янської міської ради сьомого скликання  22 

квітня 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 стан виконання депутатських запитів. 

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

бюджет на 2016 рік». 

2.4.Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року. 

2.5.Про звернення депутатів Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

сьомого скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності перегляду Державного бюджету на 2016 рік в частині змін в джерелах 

фінансування професійно-технічних закладів. 

2.6.Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2016 рік. 

2.7.Про надання погодження комунальному закладу «Знам’янська  міська лікарня імені 

А.В.Лисенка» на укладання договору оренди нежитлового вбудованого 

приміщення з ТОВ «Окомедікас». 

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

будинку №15 по вул.Привокзальна. 

2.9.Про внесення змін до рішення міської ради від 6 вересня 2013 року №1029 «Про 

припинення Знам’янського міського комунального підприємства «Шляховик» 

шляхом ліквідації за рішенням засновника». 

2.10. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2013 року №937 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2013 року №833 «Про припинення 

комунального підприємства «Міська аварійна служба» шляхом ліквідації за 

рішенням засновника». 

2.11. Про реорганізацію Знам’янської ЗШ І-Ш ступенів №3 Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області у НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-Ш 

ступенів №3 – гімназія» Знам’янської міської ради Кіровоградської області. 

2.12. Про встановлення пам’ятного знаку на честь увічнення пам’яті Капелюхи 

С.В. 

2.13. Про реформування друкованого засобу масової інформації, редакції газети 

«Знам’янські вісті», засновником якої є Знам’янська міська рада. 



2.14. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 січня 2014 року №1204 

«Про затвердження «Міської комплексної програми розвитку засобів масової 

інформації – редакції газети «Знам’янські вісті» у м.Знам’янці на 2014-2017 роки. 

2.15. Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

2.16. Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради на 2 квартал 2016 року. 

2.17. Про припинення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс»,  

«Знам’янська міська друкарня», «Ритуал», «Житлово – експлуатаційна контора 

№1» шляхом приєднання  до Комунального підприємства «Комбінат комунальних 

послуг». 

2.18. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 1 квартал 2016 року. 

2.19. Про затвердження структури та загальної чисельності Знам’янської міської 

ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради. 

2.20. Про створення відділу внутрішнього аудиту та контролю за надходженнями, 

використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна  та 

затвердження Положення.  

2.21. Про створення Наглядових рад при комунальних підприємствах 

Знам’янської міської ради. 

2.22. Про затвердження Програми розвитку, збереження і поновлення зелених 

насаджень у м.Знам’янка на 2016-2020 роки. 

2.23. Про впровадження системи електронних закупівель в інтересах 

територіальної громади м.Знам’янка. 

2.24. Про затвердження Положення про он-лайн Інтернет трансляцію засідань 

сесій Знам’янської міської ради. 

2.25. Про дострокове припинення повноважень депутата Знам’янської міської 

ради сьомого скликання. 

2.26. Різне. 
      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 12квітня 

2016 року для організації друку матеріалів сесії. 

4. Спільне засіданняпостійнихдепутатськихкомісійщодообговоренняпроектів, 

щовиносяться на розглядодинадцятоїсесіїміської ради провести 20 квітня 2016 року 

о 9.00 годині. 

5. Секретарю міськоїради, заступникам міськогоголови, керуючій справами 

міськвиконкому, начальникам управлінь та відділіввзяти участь у роботісесії. 

6. Дане розпорядженняоприлюднити на веб-сайтіЗнам’янськоїміськоїради. 

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

Н.Коленченко) до 09 квітня  2016  року оприлюднити дане розпорядження. 

8. Контроль за виконаннямданогорозпорядженняпокласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко. 

 

 Міський голова    С.Філіпенко 
 

 

 


