
ПРОЕКТ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До проекту рішення Знам’янської міської ради “Про скасування рішення виконавчого 

комітету від 13.07.16р. №199» 

 

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

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

надання згоди на розміщення на території міста нових об’єктів є виключною 

компетенцією міської ради, рішенням міської ради сьомого скликання від 

19.02.16р. №125 виконавчому комітету Знам’янської міської ради на термін до 

31.12.16 р. були делеговані повноваження щодо  управління  майном  комунальної  

власності  міста  в  частині  передачі  об’єктів  нерухомості  комунальної  власності  у  

тимчасове  строкове  платне  користування (терміном на 1  місяць  та  почасово)  

юридичним та  фізичним особам  на  умовах  оренди. Рішенням від 13.07.16р. №199 «Про 

розгляд звернення директора «Фора-Март»» виконавчий комітет перевищив свої 

повноваження. Дане рішення врегулює питання благоустрою міста та забезпечення в 

ньому чистоти. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: 

Упорядкування центральної частини міста, попередження стихійної торгівлі на територіях 

прилеглих  до тротуарної та проїжджої частини міста, виконання Програми розвитку  

ринків  міста Знам'янка на 2016-2017 роки. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення: 

Реалізація права мешканців міста на вільне, безпечне і безперешкодне пересування 

тротуарами міста. Впорядкована територія біля магазинів в центральній частині міста. 

4. Механізм виконання: 

Скасування рішення виконкому шляхом 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:  

«____» _____________ 2016 р.  

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

«___» ______________ 2016 року  депутати Знам’янської міської ради 7 скликання 

___________________    Н.Данасієнко, К. Пастух, Н.Тишкевич   

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

секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

«_____» _____________  2016 р.  підпис Н. Клименко 

                                                                                    

 

 

 

                                



 Шістнадцята сесія Знам`янської міської ради 

                          сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2016  року       № 

м. Знам`янка 

Проект рішення виносять 

депутати  міської ради 

Н.Данасієнко, К.Пастух, 

Н.Тишкевич   

Про скасування рішення виконавчого 

комітету від 13.07.16р. №199 

 

 Керуючись ст.26 п. 1 пп.15, 31, 38, ст.52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення  Знам’янської міської ради від 19.02.16 р. 

№125 «Про передачу повноважень виконавчому комітету щодо передачі в оренду  

об’єктів нерухомості комунальної власності», у зв’язку із перевищенням отриманих 

виконавчим комітетом повноважень, міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Скасувати рішення виконавчого комітету від 13 липня 2016 року №199 «Про 

розгляд звернення директора ТОВ «Фора-Март»» щодо розміщення малих 

архітектурних форм (торгівельні палатки).  

2. Організацію виконання даного рішення  покласти на заступника міського голови з 

питань виконавчих органів С.Гребенюка.   

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

Н.Клименко. 

 

Міський голова                                             С.Філіпенко 

 
 


