
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від  13 січня   2016 р.                    №2 
 

м. Знам`янка 
 

Про скликання шостої сесії 

міської ради сьомого скликання 

 

 Згідно п.8 ст.59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

п р о п о  н у ю: 

 

1. Скликати шосту сесію міської ради сьомого скликання  22січня 2016 року  о 9.00 год. 

у сесійній залі міської ради. 

2. На розгляд сесії винести такі питання: 

1.1.Про депутатськізапити. 

1.2. Про обрання секретаря Знам’янської  міської ради сьомого скликання. 

1.3. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

1.4. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 

1.5. Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

1.6. Про припинення повноважень виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

шостого скликання. 

1.7. Про затвердження Положення про порядок преміювання міського голови, секретаря 

міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 

1.8. Про затвердження плану роботиЗнам’янськоїміської ради сьомогоскликання на 

2016рік. 

1.9. Про затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

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

1.10. Про затвердження Програми розвитку ринків м.Знам’янка на 2016-2017 роки. 

1.11. Про передачу повноважень виконавчому комітету щодо управління майном 

комунальної власності. 

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

А.В.Лисенка» на укладання договорів оренди нежитлових вбудованих приміщень під 

розміщення аптек. 

1.13. Про внесення доповнень до рішень Знам’янськоїміської ради. 

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

№122 по вул.Фрунзе. 



1.15. Про внесення доповнень до Програми енергоефективності міста Знам’янка на 2014-

2018 роки. 

1.16. Про хід виконання Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в 

місті Знам’янка  на 2012-2016 роки. 

1.17. Про затвердження Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки. 

1.18. Про повноваження щодо приватизації житлової квартири по вулиці Леніна,269 в селі 

Богданівка. 

1.19. Про затвердження міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 

період до 2018 року. 

1.20. Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у місті Знам’янка. 

1.21. Про затвердження Правил утримання тварин в м.Знам’янка. 

1.22. Про програму регулювання чисельності безпритульних у м.Знам’янка на 2016-2020 

роки. 

1.23. Про затвердження Програми з утримання та розвитку парків культури та відпочинку 

м.Знам’янки на 2016-2017 роки. 

1.24. Про створення  комунального підприємства «Об’єднання парків культури та 

відпочинку міста Знам’янка». 

1.25. Про затвердження Положення помічника-консультанта депутата  Знам’янської 

міської ради та опис посвідчення. 

1.26. Про врегулювання земельних відносин. 

1.27. Про надання згоди на складання технічної документації із землеустрою. 

2. 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 15 січня  2016 року для 

організації друку матеріалів сесії. 

3. Засідання постійних депутатських комісій щодо обговорення проектів, що виносяться на 

розгляд шостої сесії міської ради, провести 20 січня 2015 року 9.00 та о 14.00 годині. 

4. Першому заступнику міського голови, начальникам управлінь та відділів взяти участь у 

роботі сесії. 

5. Дане розпорядження опублікувати на веб-сайті Знам’янської міської ради. 

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

до 16 січня  поточного року оприлюднити дане розпорядження. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 Міський голова    С.Філіпенко 
 

 

 

 

 


