
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

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

«Про внесення доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування м. Знам’янка 

на 2011-2015 роки та на період до 2017 року» 
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1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 

Регламентом Знам’янської міської ради передбачено проведння поіменного голосування із 

застосуванням автоматизованої системи електронного голосування, рішенням міської 

ради від 22.04.16 р. №180 «Про затвердження Положення про  он-лайн Інтернет 

трансляцію засідань сесій Знам’янської міської ради» встановлює вимоги щодо 

відеозйомки та он-лайн трансляції засідань міської ради 

2. Потреба і мета прийняття рішення: виконання вимог рішень міської ради з даних 

питань 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо 

діяльності міської ради, спрощення процедури та обробки результатів поіменного 

голосування під час прийняття рішень. 

4. Механізм виконання рішення: прийняття даного рішення.  

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

внести зміни до існуючого рішення ради):  
 

Існуюча редакція Редакція з доповненнями 

Заходи по реалізації Програми розвитку 

місцевого самоврядування у м.Знам’янці на 

2011-2015 роки та на період до 2017 року  

 

 

П. Зміцнення матеріально технічної бази 

органу місцевого самоврядування 

 

2.1.Здійснити капітальний ремонт приміщень  

міської ради (вул.Жовтнева,17,19) з 

переведенням на індивідуальну систему 

опалення. 

Виконавчий комітет, 2013-2015 роки 

2.2. Здійснити повну комп’ютеризацію 

структурних підрозділів апарату 

управління, передбачаючи кошти у 

міському бюджеті на оновлення 

комп’ютерної техніки, придбання та 

встановлення ліцензійних програм. 

     Виконавчий комітет, 2012 рік 

2.3. Запровадити електронну систему  

документообігу в апараті управління. 

 Виконавчий комітет, до 1.01.2012 

року 

2.4.Забезпечити створення електронної 

системи документообігу виконавчого 

комітету з підприємствами, 

організаціями, установами міста. 

Виконавчий комітет, до 1.01.2013 року 
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2.5.Облаштувати та створити належні умови 

 

 
 



2.5.Облаштувати та створити належні умови 

для роботи постійних комісій у 

депутатській кімнаті. 

Виконавчий комітет, до 1.06.2011 року 

2.6.Облаштувати зал засідань міської ради 

апаратурою озвучення. 

Виконавчий комітет, 2012 рік 

2.7.Створення належних умов у приміщенні 

міської ради щодо прийому громадян 

посадовими особами органів місцевого 

самоврядування, депутатами міської ради 

Виконавчий комітет, 2011 рік 

2.8 Створення належних умов праці в 

структурних підрозділах апарату управління, 

передбачаючи кошти у міському бюджеті на 

здійснення капітальних ремонтів та 

придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (доповнено 

рішенням  від 25.05.2012 №598)  

Виконавчий комітет, постійно 

2.9 Встановити системи 

відеоспостереження на фасадах та в 

адмінприміщеннях міської ради. 

(доповнено рішенням  від 31.01.2013 

№825)     

Секретар міської ради, 2013р. 
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апаратурою озвучення. 

Виконавчий комітет, 2012 рік 

2.7.Створення належних умов у приміщенні 

міської ради щодо прийому громадян 

посадовими особами органів місцевого 

самоврядування, депутатами міської ради 

Виконавчий комітет, 2011 рік 

2.8 Створення належних умов праці в 

структурних підрозділах апарату управління, 

передбачаючи кошти у міському бюджеті на 

здійснення капітальних ремонтів та 

придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (доповнено 

рішенням  від 25.05.2012 №598)  

Виконавчий комітет, постійно 

2.9. Встановити системи 

відеоспостереження на фасадах та в 

адмінприміщеннях міської ради. 

(доповнено рішенням  від 31.01.2013 

№825)     

Секретар міської ради, 2013р 

2.10 Придбання обладнання для 

забезпечення он-лайн трансляцій 

засідань сесій міської ради ради 

2.11 Придбання автоматизованої системи 

електронного голосування 

 

 

 

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

іншого місця оприлюднення: 14 липня  2016, сайт Знам’янської міської ради.  

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

 

12.07.2016                                                 начальник відділу  забезпечення  

 діяльності міської ради Н.Брунцвік 

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

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів» 

 

 14.07.2016                                                               Н.Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

____________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                           2016 року         № 

м. Знам’янка 

 

Про внесення доповнень до  

Програми розвитку місцевого  

самоврядування м. Знам’янка 

на 2011-2015 роки та на період до 2017 року 

 

З метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, 

відповідно до  Регламенту Знам’янської міської ради сьомого скликання зі змінами та 

доповненнями, беручи до уваги рішення міської ради від 22.04.16 р. №180 «Про 

затвердження Положення про  он-лайн Інтернет трансляцію засідань сесій Знам’янської 

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

В и р і ш и л а: 

 
1. Внести доповнення до Програми розвитку місцевого самоврядування м. Знам’янка 

на 2011-2015 роки та на період до 2017 року, доповнивши розділ П Програми 

«Зміцнення матеріально-технічної бази органу місцевого самоврядування» 

пунктами 2.10 та 2.11 наступного змісту: 

2.10. «придбання обладнання для забезпечення он-лайн трансляцій 

засідань сесій міської ради ради»; 

2.11. «придбання автоматизованої системи електронного голосування». 

 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради. 

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 
 

 


