
 

                   ПРОЕКТ 3 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішенняЗнам’янськоїміської ради сьомогоскликання 

«Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів – начальника фінансового управління» 

 

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

Знам»янської міської ради від 22.04.2016 року №194 затверджено структуру та 

загальну чисельність апарату Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів міської ради з 01.07.2016 року.  

2. Потреба і мета прийняття рішення: виконання вимог рішення Знам’янської 

міської ради від 22.04.2016 року №194 «Про затвердження структури та загальної 

чисельності апарату Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів міської ради». 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення:затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів – начальника фінансового управління 

4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міської ради. 

5. Порівняльнатаблицязмін (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: 16.05.2016, сайт Знам’янської міської ради 

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

  

 

 16.05.2016                                                                С.І.Філіпенко 

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

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 
 

 

            19.05. 2016                                                                         Н.Клименко 
 

 

  



сесіяЗнам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

від    липня  2016 року                                                             № 

м. Знам’янка 

 

Про внесення змін до рішення Знам’янської 

міської ради від 22.04.2016 року № 194 

«Про затвердження структури та загальної 

чисельності апарату Знам’янської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради» 

 

 

 Розглянувши пропозицію міського голови, керуючись пунктом 5 частини першої 

статті 26, пунктом 5 та 6 частини четвертої статті 42, статтею 51, частиною першою статті 

54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

 

В и р і ш и л а : 

 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.04.2016р. №194 «Про затвердження 

структури та загальної чисельності апарату Знам’янської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, а саме: у пункт 1 додатку 

2, 3 у Розділ «Загальна чисельність» замість цифри «6» зазначити цифру «5»; пункт 

17 «фінансове управління» замість цифри «9» зазначити цифру «10»;у пункті 1 

додатку 3 «Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів – 

начальник фінансового управління» виключити;пункт 17 додатку 3  доповнити 

«Заступник міького голови з питань діяльності виконавчих органів-начальник 

фінансового управління». 

 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 
 

 

 


