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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про стан виконаній рішень Знам’янської міської ради сьомого скликання за період з 

грудня 2015 року по червень 2016 року» 
4 

1. Характеристика стану 

речей в галузі, яку врегульовує це рішення: За звітний період відбулося 13 

пленарних засідань міської ради, на яких вирішувалися важливі питання 

життєдіяльності територіальної громади міста. Свої повноваження рада 

реалізовувала значною мірою шляхом прийняття рішень, яких за звітний період 

ухвалено 211 ( за 12 засідань).  

2. Потреба і мета прийняття 

рішення: виконання плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 

2016 рік; отримання узагальненої інформації щодо основних рішень, прийнятих 

міською радою сьомого скликання за період з грудня 2015 року по червень 2016 

року. 

3. Прогнозовані суспільні, 

економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: забезпечення 

постійними комісіями міської ради контролю за станом виконання прийнятих 

рішень відповідно до профілю комісії. 

4. Механізм виконання 

рішення: взяття інформації до відома, прийняття даного рішення.  

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:10 червня  2016, сайт Знам’янської міської ради.  

7. Дата, підпис та ПІБ 

суб’єкту подання проекту рішення: 

 

30.05.2016            підпис         начальник відділу по обслуговуванню ради Н.Брунцвік 

8. Дата отримання проекту 

рішення тап пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської 

ради та печаткою «Для документів» 

 

 10.06.2016            підпис               Н.Клименко 
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   22 липня  2016 року                                                                                № 

 

 

Про стан виконання рішень Знам’янської 

міської ради сьомого скликання за період 

з грудня 20І5 року по червень 2016 року 

 
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н.Клименко про стан 

виконання рішень міської ради за період з грудня 2015 року по червень 2016 року, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 
 
 

В и р і ш и л а :  

 

1. Інформацію про стан виконання рішень Знам’янської міської ради сьомого 

скликання за період з грудня 2015 року по червень 2016 року взяти до відома. 

2. Зобов’язати начальників управлінь та відділів структурних підрозділів апарату 

управління забезпечувати організацію виконання рішень, прийнятих міською 

радою, відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко. 

 
  

Міський голова                                     С.Філіпенко 
 

 

 

 

 

 

 

Чотирнадцята сесія Знам’янської міської 

ради шостого скликання 

            Р І Ш Е Н Н Я  

                            м. Знам'янка 
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Інформація 

про стан виконання рішень міської ради за період з грудня 2015 року по червень 2016 

року (станом на 31 травня) 

За період з грудня 2015 року по .червень 2016 року діяльність Знам’янської міської 
ради була подальший розвиток основних засад місцевого самоврядування, виконання 
першочергових завдань з формування й наповнення бюджету міста, пошуку ефективних 
шляхів соціально-економічного та культурного розвитку міста і проводилась відповідно 
до плану роботи затввердженого рішенням міської ради від 22 січня 2016 року №90. 

Основною формою роботи ради були і залишаються сесії. За звітний період 

відбулося 13 пленарних засідань міської ради, на яких вирішувалися важливі питання 

життєдіяльності територіальної громади міста. Свої повноваження рада реалізовувала 

значною мірою шляхоа прийняття рішень, яких за звітний період ухвалено 211 ( за 12 

засідань).  

Станом на 17 червня 2016 року у міській раді залишаються на контролі 39 міських 

цільових програм, протягом звітного періоду затверджено 16 нових програм. 

За звітний період заслухано 9 звітів про хід виконання програм, прийнято 9 рішень 

внесення змін і доповнень до міських програм.  

На виконання Плану роботи міської ради, під час проведення Дня депутата, були 

розглянуті питання щодо подання депутатами міської ради декларацій про майно, доходи, 

витрати зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік; вимоги та основні засади 

реалізації законів Україн «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання 

корупції»; питання регулювань ко іфлікту інтересів під час здійснення депутатами своїх 

повноважень.  

Питання, порушені у зверненнях громадян до депутатів міської ради, виносяться 

на розгш пленарних засідань та передаються на виконання відповідальним структурним 

підрозділам апараї управління Знам’янської міської ради, державним установам та 

організаціям. Протягом звітної періоду надійшло 68 депутатських запитів, з яких 17 

знято з контролю рішенням міської ради від кчїня 2016 року №177 «Про стан виконання 

депутатських запитів», по іншим термін виконання продовжено. Відділом по 

обслуговуванню ради спільно з депутатами міської ради здійснюєть контроль за 

своєчасністюнадання відповідей та результатом їх розгляду. Ведеться постійний аналіз 

стану надходження та виконай запитів, що надійшли від депутатів Знам’янської міської 

ради сьомого скликання, дані щодо розгля узагальнюються та заносяться до таблиці.  

На сьогоднішній день на контролі постійних комісій міської ради залишаються 

129 рішень міської ради, у тому числі на контролі: 

постійної комісія з питань бюджету та економічного розвитку'міста ( гол. 

М.Терновий) – 33 рішення; 

постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту ( гол. Ю.Сопільняк) - 

12 рішень; 

постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони 

навколишнього природного середовища ( гол. А .Тесленко) - 22 рішення ; 

  постійної комісії з питань землекористування та будівництва ( гол. О.Кузін) – 23 

рішення;  
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постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності ( 

гол. (Л.Семиніна) - 14 рішень; 

         постійної комісія з питань споживчого ринку, підпргіємництва та правсівої політики 

( гол. С.Кліпацький) -6 рішень;   
        постійної комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 
(гол.В.Мацко) - 9 рішень. 
  Відповідно до планів роботи постійних комісій, під час засіданнях профільних 

комісій депутатами заслуховується інформація про стан виконання рішень, прийнятих на 

сесіях міської ради. Так,, постійною комісією з питань бюджету та економічного розвитку 

міста (гол. М.Терновий), травні поточного року заслухано інформацію щодо стану 

виконання рішень міської ради, контроль  за виконанням яких покладено на комісію. За 

результатами роботи надано рекомендації відповідальним виконавцям щодо забезпечення 

належного виконання рішень міської ради. 

22.01.2016 року прийнято рішення міської ради №92 «Про надання погодження 

комунанальному закладу «Знам’янська міська лікарня імені A.B. Лисенка» на укладання 

договорів оренди нежитлових вбудованих приміщень під розміщення аптек». Так, 

комунальним закладом «Знам’янська міська лікарня імені A.B. Лисенка», відповідно до 

проведеної експертної оцінки нежитлових вбудованих приміщень, укладені договори 

оренди під розміщення аптек за адресою м; Знам’янка, вул. М. Грушевського, 15: на 

першому поверсі терапевтичного відділення з ТОВ «Цілительниця», розмір місячної 

орендної плати - 365,83 грн.; на першому поверсі поліклінічного відділення з ТОВ 

«Цілительниця», розмір місячної орендної плати -576,47 грн.; на першому ґплерсі 

поліклінічного відділення з фізичною особою - підприємцем Романенко Наталією 

Петрівною, розмір місячної орендної плати-341,06 грн. 

На виконання вимог рішення міської ради від 19.02.2016 року № 125 «Про 

передачу повноважень виконавчому комітету щодо передачі в оренду об’єктів 

нерухомості комунальної власності», рішення виконавчого комітету щодо передачі 

об’єктів нерухомості комунальної впосності у тимчасове строкове платне користування 

(терміном на 1 місяць та почасово) юридичним та фізичним особам на умовах оренди не 

приймалися. 
;: |

 

 Відповідно до прийнятого рішення від 19.02.2016 року №126 «Про встановлення 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Знам’янка» 

контроль за сплатою податку з об’єкта житлової чи нежитлової нерухомості здійснюється 

ОДПІ. Станом на 01.05.2016 року надійшло 32201,55 грн. податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, із нього від юридичних осіб, які є власниками об’єктів 

житлової нерухомості -199,14 грн., від фізичних осіб, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості - 3722,82 грн., від кридичних осіб, які є власниками нежитлової нерухомості 

- 28279,59 грн. 
 

 
Під час аналізу виконання рішення міської ради від 22.04.2016 року №179 «Про 

впровадження системи електронних закупівель в інтересах територіальної громади м. 

Знам’янка» встановлено, що рішення виконавчого комітету від 15.01.2016 року №13 «Про 

затвердження Положення про застосування системи електронних державний закупівель», 

до якого, відповідно до зазначеного рішення міської ради, треба вносити зміни, є 

регуляторним актом, а відповідно і зміни та доповнення до нього підпадають під Закон 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Відділом економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі підготовлено 

проект рішення виконкому «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

24.11.2015 року №398 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2016 

рік», яким передбачено включення до плану регуляторних актів зміни до рішення 

виконкому від 15.01.2016 року №13. На виконання рішення міської ради від 22.04.2016 

року №179 «Про впровадження системи електронних закупівель в інтересах 
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територіальної громади м. Знам’янка» закупівля товарів, робіт і послуг вартість яких 

перевищує 5.0 тис. грн. буде проводитись в системі ProZorro після внесення змін до 

вищезазначеного Положення. 
; 

 

Зміни до міського бюджету та діючих Міських програм, на розгляд міської ради, 

вносяться відповідно до листів головних розпорядників бюджетних коштів, керівників 

підприємств, установ та організацій різних форм власності. Заявники, вподальшому, 

забезпечують організацію запланованих заходів. 
Враховуючи вимоги законодавства щодо прийняття рішень органів місцевого 

самоврядування в особі міських рад (ч.1 ст. 37 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні») питань, щодо найменування (перейменування) вулиць, 
провулків, проспектів, площ, парків, скверів та вимоги про включення до словника 
Єдиних та Державних реєстрів нерухомого майна котрі розташовані на даних вулицях, 
провулках, 22 квітня 2016 року прийнято рішення №195 «Про затвердження 
розпорядження міського голови від 18 лютого 2016 року №8 «Про перейменуванню 
вулиць та провулків м. Знам’янка». Дані направлені до Інформаційного центру 
Міністерства юстиції Ураїни щодо внесення до словника Єдиного та Державного реєстру 
інформаційної мережі Міністерства юстиції України перейменованих вулиць та 
провулків. 

Міською радою сьомого скликання було прийнято 4 звернення до Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України щодо: необхідності перегляду Державного 
бюджету на 2016 рік у частині змін у джерелах фінансування професійно-технічних 
закладів; заперечення внесення змін до Конституції України, якими передбачається 
особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської і 
Донеської областей; відставки Кабінету Міністрів України на чолі з А.Яценюком; вимоги 
зняти з розгляду запропонований законопроект 4563а, яким передбачено нарахування 
пені у розмірі 0,1% суми простроченого платежу за комунальні послуги, яка 
понаховується за кожний день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу. 

Також, було прийнято та направлено звернення до ГУ Національної поліції в 

Кіровоградській обіасті щодо реєстрації Знам’янського міського відділу поліції за 

фактичним місцем розташування на території міста Знам’янка. 
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