
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про внесення змін до складу постійної комісіїз питань бюджету та економічного 

розвитку міста Знам`янської міської ради сьомого скликання» 

«___»________2016 року №__ 

 

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

25.01.2016 року прийнято рішення міської ради «Про затвердження керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Знам’янської міської ради», «___» 

«___» 2016 року прийнята постанова Знам’янської міської виборчої комісії 

Кіровроградської області, відповідно до яких: на посаду керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Знам’янської міської ради затверджено Ратушну 

Ірину Олександрівну та визнано обраним та зареєстрованим депутатом 

Знам`янської міської ради сьомого скликання по багатомандатному виборчому 

округу ______________ відповідно. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: внесення змін та доповненьдо складу 

постійної комісіїз питань бюджету та економічного розвитку міста Знам`янської 

міської ради сьомого скликання. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: виконання вимог чинних нормативно-правових актів -  

Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про 

місцеві вибори», Регламенту роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання 

та Положення про постійні комісіїЗнам’янської міської ради сьомого скликання; 

забезпечення роботи депутата міської ради ____________ у депутатській комісії;.  

4. Механізм виконання рішення: засідання депутатської комісіїу кількісному та 

особовому складіз урахуваннямрішення «Про внесення змін до складупостійної 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста Знам`янської міської 

ради сьомого скликання», що буде прийнято. 

 

 

             Начальник відділу 

по обслуговуванню ради Н.Брунцвік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

 

 

______________сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                            20_____ року       № 

м. Знам`янка 

 

 
  

   

Про внесення змін до складу 

постійної комісії з питань бюджету та  

економічного розвитку міста Знам`янської  

міської ради сьомого скликання 

 

 

 У зв’язку зі змінами персонального складу депутатського корпусу, враховуючи 

рішення міської ради «Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради» від 22.01.2016 року № 87,на підставі постанови 

Знам’янської міської виборчої комісії Кіровоградської області від «____» січня 2016 року 

№_____, керуючисьст. 26, ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Внести зміни до складу  постійної комісії Знам`янської міської ради сьомого 

скликання, а саме: 

виключити зі складу членів комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста Знам`янської міської ради сьомого скликання (гол. 

М.Терновий) Ратушну Ірину Олександрівну; 

 

включити до складу комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

міста Знам`янської міської ради сьомого скликання (гол. 

М.Терновий)депутата Знам’янської міської ради 

_________________________ 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію зпитань 

бюджету та економічного розвитку міста Знам`янської міської ради сьомого 

скликання (гол. М.Терновий). 

 

         Міський голова     С.Філіпенко 

 


