
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від  01лютого   2016 р.                    №5 
 

м. Знам`янка 
 

Про скликання дев’ятої 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 дев’яту сесію Знам’янської міської ради сьомого скликання  19 лютого 2016 

року  о 9.00 год. у сесійній залі міської ради. 

2. На розгляд сесії винести такі питання: 

1.1.Про депутатські запити. 

1.2.Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради. 

1.3.Про внесення змін та доповнень до плану роботи Знам’янської міської ради сьомого 

скликання  на 2016 рік, затвердженого рішенням міської ради від 22.01.2016 року №90. 

1.4.Про внесення змін до складу постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста Знам’янської міської ради сьомого скликання. 

1.5.Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік. 

1.6.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. 

1.7.Про передачу повноважень виконавчому комітету щодо управління майном комунальної 

власності. 

1.8.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка за 2015 

рік. 

1.9.Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

території м.Знам’янка. 

1.10. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Знам’янка. 

1.11. Про внесення змін до додатку 2 «Положення про порядок обчислення та сплати 

транспортного податку», затвердженого рішенням міської ради від 23.01.2015 р. №1598 

«Про встановлення місцевих податків і зборів». 

 

 

 

 



1.12. Про хід виконання міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу на2014-2017 роки в 2015 році. 

1.13. Про стан виконання Програми сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства м.Знам’янки на 2012-2015 роки. 

1.14. Про затвердження Положення про звітування Знам’янського міського голови. 

виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Знам’янської міської ради. 

1.15. Про впровадження шанобливого звернення у місті Знам’янка. 

1.16. Про затвердження Статуту територіальної громади міста Знам’янки. 

1.17. Про затвердження Положення про електронні петиції. 

1.18. Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств 

м.Знам’янка. 

1.19. Про затвердження Концептуальної програми розвитку ринків міста Знам’янка на 

2016-2020 роки. 

1.20. Про порядок використання коштів міського бюджету для надання фінансової 

підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів. 

1.21. Про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

1.22. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договорів оренди земельних ділянок). 

1.23. Про врегулювання земельних відносин. 

1.24. Про уточнення площ земельних ділянок та видачу документів підтверджуючих право 

власності на земельну ділянку. 

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 10 лютого  2016 року для 

організації друку матеріалів сесії. 

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

на розгляд дев’ятої сесії міської ради, провести 17 лютого 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 03 лютого  2016  року оприлюднити дане розпорядження. 

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

Н.Клименко. 

 Міський голова    С.Філіпенко  
 

 

 

 

 

 


