
ПРОЕКТ 

                                                                                                          
Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 

7 скликання до Прем’єр-Міністра України, 

Міністра внутрішніх справ України, Регіонального 

Сервісного Центру МВС в Кіровоградській області» 

 

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

час у місті Знам’янка відсутній міжрегіональний реєстраційно-екзаменаційний 

відділ Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України 

(МРЕВ ДАІ). 

2. Потреба і мета прийняття рішення: забезпечення проведення реєстрації 

транспортних засобів у місті Знам’янка. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок 

сплати податків; зручність мешканців міста під час реєстрації транспортних 

засобів.  

4. Механізм виконання рішення: розгляд звернення депутатів Знам’янської міської 

ради 7 скликання  Прем’єр-Міністром України, Міністром внутрішніх справ 

України, Регіональним Сервісним Центром МВС в Кіровоградській області та 

прийняття 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: 08.06.2016, сайт Знам’янської міської ради 

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

  

 

23.05.2016 підпис                                      О.Тітарєв 

 

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

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

 

08.06. 2016                                                                         Н.Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



                                                                                                             Виноситься депутатом  

міської ради О.Тітарєвим 

 

_________сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  «___» _________2016  року                                                                    № 

м.Знам’янка 

 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 

7 скликання до Прем’єр-Міністра України, 

Міністра внутрішніх справ України, Регіонального  

Сервісного Центру МВС в Кіровоградській області 

 

 З метою   вирішення питання повернення відділу МРЕВ ДАІ до м.Знам’янка, 

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

 

В и р і ш и л а: 

 

 
1. Затвердити звернення депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання до Прем’єр-

Міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Регіонального Сервісного 

Центру МВС в Кіровоградській області ( додається). 

2. Направити дане звернення Прем’єр-Міністру України, Міністру внутрішніх справ 

України, до Регіонального Сервісного Центру МВС в Кіровоградській області. 

3. Оприлюднити текст звернення на офіційному веб-сайті Знам’янської міської ради 

та в газеті «Знам’янські вісті». 

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

споживчого ринку, підприємництва та правової політики ( гол. С.Кліпацький). 

 
  Міський  голова     С.Філіпенко 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звернення 

депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання до Прем’єр-Міністра України, 

Міністра внутрішніх справ України, Регіонального 

Сервісного Центру МВС в Кіровоградській області 

 

Ми, депутати Знам’янської міської ради сьомого скликання Кіровоградської 

області просимо посприяти  у вирішенні питання щодо повернення відділу МРЕВ ДАІ до 

м.Знам’янка Кіровоградської області. 

У зв’язку з реорганізацією міліції та всіх її підрозділів, у місті Знам’янка 

Кіровоградської області припинив свою діяльність міжрегіональний реєстраційно-

екзаменаційний відділ Управління Державної автомобільної інспекції Міністерства 

внутрішніх справ України (МРЕВ ДАІ). 

Знам’янська міська рада порушує клопотання про відновлення роботи Центру 

№3506 з надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з 

обслуговування м.Знам’янка та смт. Олександрівка Знам’янського та Олександрівського 

районів в Кіровоградській області, що знаходився у м.Знам’янка за адресою: вул. 

Дмитрівська,88. 

Мешканці громад, яких налічується майже 82 тисячі осіб, глибоко стурбовані з 

приводу припинення роботи центру. 

Враховуючи вищезазначене, звертаємося з проханням розглянути зазначене 

звернення і з розумінням поставитись до питання повернення відділу МРЕВ ДАІ до 

м.Знам’янка. 

 

 

 

 

 З повагою, депутати Знам’янської міської ради  

 Кіровоградської області сьомого скликання 

 

Затверджено  рішенням Знам’янської міської ради  

Кіровоградської області сьомого скликання 

           від _____________№_____ 

 

 

 

Міський голова                                                   С.Філіпенко 

 


