
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від  02вересня2016 р.                    №31 
 

м. Знам`янка 
 
 

Про скликання вісімнадцятої сесії 
Знам’янської міської ради  
сьомого скликання 

 
 

 
 Відповідно до плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання, 

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

п р о п о  н у ю: 
 

1. Скликати вісімнадцяту сесію Знам’янської міської ради сьомого скликання 23 
вересня  2016 року  о 9.00 год. у сесійній залі міської ради 

2. Відділу забезпечення діяльності міської ради ( нач. Н.Брунцвік) провести реєстрацію 

присутніх та запрошених  на сесію міської ради з 8 год.30 хв. до 8 год. 50 

хв.23вересня 2016 року 
3. На розгляд сесії винести такі питання: 

3.1 Про депутатські запити 
3.2 Про встановлення на 3 квартал 2016 року розміру щомісячного преміювання міського 

голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника 

міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

3.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016р. №194 «Про затвердження 

структури та загальної чисельності апарату Знам’янської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів міської ради» 
3.4 Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів – 

начальника фінансового управління 
3.5 Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Знам’янської міської ради 
3.6 Про внесення змін до складу постійних комісій Знам`янської міської ради сьомого 

скликання, затверджений рішенням міської ради від 27.11.2015 року №5. 
3.7 Про внесення  доповнення до Міської програми патріотичного виховання населення на 

період до 2017 року. 
3.8 Про внесенння змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Знам’янка на 

2016 рік. 
3.9 Про внесення доповнень до Програми соціального захисту населення міста Знам’янка 

на 2016 рік 
 



 
3.10 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22 січня 2016 року №100 «Про 

Програму регулювання чисельності беспритульних тварин в м.Знам’янка на 2016-2020 
р.р.» 

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

бюджет на 2016 рік» 
3.12 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №56  «Про міський 

бюджет на 2016 рік» 
3.13 Про внесення змін до п.2 рішення міської ради від 22.04.2016 року №175 «Про 

припинення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс», «Знам’янська міська 

друкарня», «Знам’янське спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал», 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» 
3.14 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Знам’янській комбінат 

комунальних послуг» у новій редакції 
3.15 Про надання зеленій зоні по вулиці Героїв Чорнобиля між вул. Галочкіна та Миру 

м.Знам’янка назви «Південний парк відпочинку ім. Т.Г.Шевченка» 
3.16 Про перейменування об’єктів топоніміки м.Знам’янка 
3.17 Про затвердження списку присяжних Знам’янського міськрайонного суду 

Кіровоградської області по м.Знам’янка 
3.18 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№ 27 по вул. Матросова. 
3.19 Про внесення змін до схеми дислокації дорожніх знаків по м.Знам’янка, 

затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2009 р. №924 
3.20 Про надання дозволу на безоплатну передачу основного засобу 
3.21 Про скасування рішення виконавчого комітету від 13.07.16 №199 
3.22 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2016 № 131 «Про затвердження 

Положення про електронні петиції” 
3.23 Про внесення змін до рішення Міської ради від 22.01.2016 № 99 «Про затвердження 

Положення  про місцеві ініціативи в м. Знам’янка”. 
3.24 Про затвердження Правил утримання тварин в м.Знам’янка 
3.25 Про затвердження Положення про громадських інспекторів в сфері благоустрою в 

місті Знам’янка 
3.26 Про звіт тимчасової контрольної комісії по перевірці якості та об’єму виконаних 

робіт по заміні вікон у закладах освіти за 2015рік. 
3.27 Про вилучення земельної ділянки по вул.Привокзальній (між будинками  №4 та 

№12) 
3.28 Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Гончаренку 

О.А. 
3.29 Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Ковальчук Ж.А. 
3.30 Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Красоті С.Ю. 
3.31 Про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянкисадівничому товариству «Садово-городницьке товариство «Світанок» 
3.32 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Андреєву А.В. 
3.33 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Верболозу В.В. 



3.34 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гавриленко Л.А. 
3.35 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гончаренко О.М. 
3.36 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність ОСББ «Інтернаціональна, 10/12» 
3.37 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кравчук В.А. 
3.38 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Моргаленко Р.В. 
3.39 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пасічнику О.В. 
3.40 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Петрушевському Л.М. 
3.41 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Постиці О.І 
3.42 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Посуньку В.В. 
3.43 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сухобрус В.М. 
3.44 Про затвердження проекту землеустрою ( для подальшого заключення договору 

оренди земельної ділянки) ТОВ «Акватек-М» 
3.45 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гриценко Н.В. 
3.46 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Бабінової Л.В. 
3.47 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Бичкова О.Л. 
3.48 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Мозолевському В.О. 
3.49 Про скасування договору оренди гр.Компанієць Н.Б. 
3.50 Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки  ТОВ « Геоід» 
3.51 Про скасування договору оренди гр.Галасюк М.Г. 
3.52 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого заключення договору 

оренди земельної ділянки) гр. Ковалішиній Г.І. 
3.53 Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Молчан Н.Ю. 
 
Різне. 
 
4. 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 забезпечення діяльності міської  ради до  02 вересня 
2016 року для організації друку матеріалів сесії. 

5. Рекомендувати головам постійних комісій міської ради провести засідання 

профільних комісій з розгляду питань порядку денного 14-15 вересня 2016 року. 



6. Спільне засідання постійних комісій міської ради щодо обговорення проектів, що 

виносяться на розгляд вісімнадцятоїсесії міської ради провести 16вересня 2016 року 

о 9.00 годині в залі засідань міської ради. 
7. Заступникам міського голови, керуючій справами міськвиконкому, начальникам 

управлінь та відділів взяти участь у роботі сесії. 

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

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

Н.Коленченко) до 07 вересня  2016  року оприлюднити дане розпорядження. 

10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

  
Міський голова                                                           С.Філіпенко 


