
 

 

 

ПРОЕКТ 

 
Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

18 березня 2016 року №154 «Про затвердження Положень про органи самоорганізації 

населення – будинкові та квартальні комітети та переліку територій, 

у межах яких вони діють» 

 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 18 березня 

2016 року прийнято рішення міської ради №154 «Про затвердження Положень про 

органи самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети та переліку 

територій,у межах яких вони діють» відповідно до якого затверджено перелік 

територій у межах яких можуть діяти квартальні комітети. Межі квартального 

комітету №31 затверджені без врахування всіх будинків по вулиці Миру. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: приведення до фактичних даних інформації 

щодо житлових будинків, розташованих по вулиці Миру, і що мають входити до 

меж квартального комітету №31 в місті Знам’янка. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: участь мешканців вулиці Миру у життєдіяльності 

квартального комітету №31. 

4. Механізм виконання рішення:прийнятття рішення міської ради. 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради): 
  

Перелік територій,  

у межах яких можуть діяти квартальні комітети 

 

№ 

кварта

лу 

Вулиці, які закріплені за квартальним комітетом 

 Діюча редакція Нова редакція 

31 вулиціТополина з 27-43, 32-50; 

Яблунева, Кленова, Лесі Українки  

27-79, 62-86, Українська  63-

103,62-102, Соломії 

Крушельницької, 45-89, 62-118, 

Миру 2-60, 65-85 

вулиціТополина з 27-43, 32-50; Яблунева, 

Кленова, Лесі Українки  27-79, 62-86, 

Українська  63-103,62-102, Соломії 

Крушельницької, 45-89, 62-118, Миру 2-62, 

65-121 

 

 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, 

або іншого місця оприлюднення: 17.06.2016, сайт Знам’янської міської ради 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 

  

14  червня                                    підпис                                      Н.Брунцвік 

 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

 

17.06. 2016                               підписН.Клименко 

 

 



____________________  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від     липня 2016  року        № 

м. Знам`янка 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

18 березня 2016 року №154 «Про затвердження Положень 

про органи самоорганізації населення – будинкові 

та квартальні комітети та переліку територій,  

у межах яких вони діють» 

  

 

 

З метою приведення до фактичних даних інформації щодо житлових будинків, 

розташованих по вулиці Миру і що входять до меж квартального комітету №31 в місті 

Знам’янка, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

В  и р і ш и л а: 

 
1. Вважати п.31 додатку 2 до рішення міської ради від 18.03.2016 року №154«Про 

затвердження Положеньпро органи самоорганізації населення – будинковіта 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють» таким, що 

втратив чинність. 

2. Викласти п.31 додатку 2 до рішення міської ради від 18.03.2016 року №154 «Про 

затвердження Положеньпро органи самоорганізації населення – будинковіта 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють»в наступній 

редакції: 

 

№ 

кварталу 
Вулиці, які закріплені за квартальним комітетом 

31 вулиціТополина з 27-43, 32-50; Яблунева, Кленова, Лесі Українки  27-79, 62-86, 

Українська  63-103,62-102, Соломії Крушельницької, 45-89, 62-118, Миру 2-62, 

65-121 

 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря Знам’янської міської 

ради Н.Клименко. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань з 

питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. Л.Семиніна). 

 

Міський голова     С.Філіпенко 


