
 

ПРОЕКТ 

 

Проект рішення виносить                                       

постійна комісія з питань споживчого  ринку, 

підприємництва та правової політики 

(гол.С.Кліпацький). 

 

 

___________________ 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 

сьомого скликання до  

ГУ Національної поліції 

В Кіровоградській області 

 

На підставі 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 сьомого скликання до 

ГУ Національної поліції в Кіровоградській області (додається). 

2. Направити звернення  до ГУ Національної поліції в Кіровоградській області. 

3. Дане рішення опублікувати в міський газеті «Знам’янські вісті». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на юридичний відділ 

Знам'янського міськвиконкому (кер.Ю.Данільченко). 

 

 

 

                      Міський голова                                                  С.Філіпенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звернення 

депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання 

до ГУ Національної поліції в Кіровоградській області 

 

 
Знам’янська міська рада повідомляє Вам, що Знам’янським МВ УМВС України в 

області на підставі поданих державному реєстратору документів 19 липня 2010 року, з 

невідомих нам причин, було змінено юридичну адресу місцезнаходження міськвідділу 

міліції шляхом його перереєстрації за адресою: Знам’янський район, с. Дмитрівка, вул. 

Перемоги, 4. 

Згідно статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців» місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або 

особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають 

від її імені. Статтею 5 цього Закону визначено, що державна реєстрація юридичних осіб 

проводиться державним реєстратором за місцем знаходження юридичної особи. 

 Оскільки, Знам’янський МВ УМВС фактично завжди знаходився і знаходиться за 

адресою м. Знам’янка, вул.Київська, 25, дії щодо внесення змін до державної реєстрації 

юридичної особи – Знам’янського МВ УМВС України в області у частині зміни 

місцезнаходження не відповідають чинному законодавству, а також носять ознаки 

фальшування і вводять в оману мешканців міста і району. Адже за новою юридичною 

адресою Знам’янського МВ УМВС знаходиться Дмитрівська сільська рада і ці 

приміщення ніколи не належали міськрайвідділу. На всіх сайтах, у листуванні, на 

фірмових бланках і т.ін. визначена єдина вірна адреса - м.Знам'янка, вул.Київська, 25, де 

фактично і знаходиться територія, приміщення, керівництво і весь штат Знам’янського 

МВ УМВС України в Кіровоградській області. 

 Крім того, після зміни адреси реєстрації Знам’янський МВ УМВС України 

припинив сплату податків до міського бюджету м. Знам’янка, що призвело до зменшення 

наявного фінансового ресурсу бюджету та унеможливило фінансування частини місцевих 

програм, зокрема і Міської комплексної програми профілактики злочинності і 

правопорушень, що має негативні наслідки  для життєдіяльності міста, такі як відсутність 

профілактики та попередження злочинності,  забезпечення швидкого реагування на заяви 

та повідомлення громадян, встановлення камер відеоспостереження для швидкого 

реагування на злочини, скоєнні в громадських місцях та інші. 

 Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас із зверненням вжити заходи для 

врегулювання питання реєстрації новоствореного Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області відповідно до вимог діючого законодавства за фактичним місцем 

знаходження у місті Знам'янка, вул.Київська, 25. 

 Вирішення цього питання також надасть можливість Знам'янській міській раді 

сьомого скликання забезпечити наявним фінансовим ресурсом видатки міського бюджету 

на фінансування основних заходів профілактики і попередження злочинності у місті 

Знам'янка. 

 

 

 

 

 

 

Затверджено рішенням 

Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

від «___»_________2016р. 

№__ 


