
ПРОЕКТ 

                                                                                                          
Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про дострокове припинення повноважень депутата міської 

ради Щави Олександра Олександровича» 

 

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

до рішення Знам’янської міської виборчої комісії про результати виборів депутатів 

Знам`янської міської ради по багатомандатному виборчому округу 25 жовтня  2015 

року було визнано повноваження Щави Олександра Олександровича депутата 

Знам‘янської  міської ради сьомого скликання по багатомандатному виборчому 

округу, обраного 25 жовтня 2015 року.   

2. Потреба і мета прийняття рішення: розгляд заяви депутата Знам’янської міської 

ради сьомого скликання Щави Олександра Олександровича від 20.06.2016 року про 

дострокове припинення його повноважень з 20.06.2016 року. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: дострокове припинення повноважень депутата Знам’янської 

міської ради сьомого скликання Щави Олександра Олександровича з 20.06.2016 

року. 

4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міською радою. 

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

внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує 

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

іншого місця оприлюднення: 22.06.2016, сайт Знам’янської міської ради 

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

  

 

21.06.2016                                       Н.Клименко 

 

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

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

 

22.06. 2016                                                                         Н.Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



                                                                                                              

 

_________сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  «___» _________2016  року                                                                    № 

м.Знам’янка 

 

 

Про дострокове припинення повноважень 

депутата Знам’янської міської ради сьомого 

скликання Щави Олександра Олександровича 

 

 

 

 Розглянувши заяву депутата Знам’янської міської ради сьомого скликання Щави 

Олександра Олександровича від 20.06.2016 року про дострокове припинення його 

повноважень, як депутата міської ради згідно п.п.2, п.2, ст.5 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» з 20.06.2016 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Достроково припинити повноваження депутата Знам’янської міської ради сьомого 

скликання Щави Олександра Олександровича згідно поданої заяви. 

2. Направити дане рішення до Знам’янської міської виборчої комісії. 

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

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

 
  Міський  голова     С.Філіпенко 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


