
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від  03 листопада 2014 р.                                              №27 
 

м. Знам`янка 

Про скликання шістдесят п’ятої  сесії 

міської ради шостого скликання 

 

 Згідно плану роботи Знам’янської міської ради шостого скликання на 2014 рік, 

керуючись п. п. 8, ч.4 ст.42  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

п р о п о  н у ю: 

1. Скликати шістдесят п’яту сесію Знам’янської міської ради шостого скликання  21 

листопада 2014 року  о 9.00 год. у сесійній  залі міської ради. 

2. На розгляд сесії винести такі питання: 

2.1 Про депутатські запити. 

2.2 Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року. 

2.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014р. №1225 «Про міський 

бюджет на 2014 рік». 

2.4 Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка  

на 2015 рік. 

2.5 Про хід виконання Міської програми інформатизації на 2013-2015 роки. 

2.6 Про хід виконання у 2014 році Міської цільової програми розвитку фізичної 

культури та спорту на 2012-2016 роки. 

2.7 Про хід виконання Міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки у 2014 році. 

2.8 Про хід виконання Комплексної програми запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у м.Знам’янка на 2006-

2010 роки та на період до 2015 року. 

2.9 Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

м.Знам’янка на 2014-2015 роки. 

2.10 Про хід виконання Міської цільової комплексної програми покращення 

матеріально-технічної бази закладів культури міста на 2012-2015 роки. 

2.11 Питання регулювання земельних відносин. 

3. 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 12 листопада 2014 року 

для організації друку матеріалів сесії. 

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

на розгляд шістдесят п’ятої сесії міської ради, провести 19 листопада 2014 року. 

5. Заступнику міського голови, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, 

начальникам структурних підрозділів апарату управління Знам’янської міської ради 

взяти участь у проведенні сесії. 

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

Н.Коленченко до 8 листопада  поточного року оприлюднити дане розпорядження. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на секретаря Знам’янської 

міської ради Н.Адамович. 

 
Міський голова                                        І.Крижановський 

 

 

 

 


