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Рішення 
 

від 24 липня 2014 р.        № 277 
 

м. Знам’янка 
 
Про внесення змін та доповнень до 

регламенту роботи виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

шостого скликання 
 
 З метою приведення регламенту роботи виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради шостого скликання у відповідність до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

України» та «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради 
 
 

В И Р І Ш И В: 
 
 

 Внести зміни до  регламенту роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

шостого скликання затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27 лютого 2014 
року №76 , доповнивши його наступним змістом: 
 п. 3.14 – « Рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради підлягають 

обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону 

України "Про доступ до публічної інформації". Проекти рішень виконавчого 

комітету оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про 

доступ до публічної інформації" на офіційному веб–сайті Знам'янської міської 

ради в мережі інтернет та на інформаційному стенді Знам'янської міської ради, 

крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, 

передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після 

їх підготовки. В рішеннях та проектах рішень міськвиконкому не може бути 

обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними 

коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним 

майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, 

по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці 

кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої 

заборонено законом». 
 «Рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради нормативно-правового 

характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на офіційному 

веб–сайті Зна'янської міської ради в мережі інернет, якщо виконавчим комітетом 

не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію». 



 Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами міськвиконкому 

Меренкову Л.І. 
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