
 
 
 

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

«Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016р. №194 «Про затвердження 

структури та загальної чисельності апарату Знам’янської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів міської ради» 
 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 
рішенням Знам’янської міської ради від  22.04.2016  року  №194  затверджено  

структуру  та загальну чисельність апарату Знам’янської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, відповідно до якого до 

складу апарату Знам’янської міської ради введено посаду «заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник фінансового 

управління».  
Відповідно до установчих документів, фінансове управління виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради є юридичною особою з відповідним 

проведенням її державної реєстрації та внесенням до Єдиного державного 

реєстру, має свої реквізити, а саме: найменування юридичної особи, 

місцезнаходження, ідентифікаційний код, банківські реквізити, як основні 

реквізити для розрахунків. 
Рішенням Знам’янської міської ради № 279 від 22.07.2016 року створено 

відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради.  
2. Потреба і мета прийняття рішення: введення до складу фінансового 

управління посади «заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів – начальник фінансового управління» для здійсненення керівництва 
фінансовим управлінням виконавчого комітету Знам’янської міської ради, 
представлення юридичної особи у відносинах з третіми особами. Мати 

можливість виступати позивачем та відповідачем в судах,  набувати майнових і 

особистих немайнових прав і нести обов'язки. 
Виконання рішення міської ради № 279 від 22.07.2016 року. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: внесення змін до структури та загальної чисельності 

апарату Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів міської ради 
4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міської ради 
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: 25.08.2016, сайт Знам’янської міської ради 
7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:  
 

25.08.2016 року    С.І.Філіпенко 
 
8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що 

засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для 

документів»: 
 
                             25.08.2016                                                                         Н.Клименко 
 
 
 
 



Сімнадцята сесіяЗнам’янської міської ради 
сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
від    23 вересня  2016 року                                                                                №-------- 

м. Знам’янка 
Про внесення змін до рішення Знам’янської 
міської ради від 22.04.2016 року № 194 
«Про затвердження структури та загальної 
чисельності апарату Знам’янської міської ради 
та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради» 
 

Розглянувши  пропозицію  міського  голови,  на виконання рішення Знам’янської 

міської ради № 279 від 22.07.2016 року «Про створення відділу з питань запобігання 

корупції та внутрішнього аудиту міської ради та затвердження положення», керуючись  

пунктом  5  частини  першої статті 26, пунктом 6 частини четвертої статті 42, статтею 51, 

частиною першою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 
 

В и р і ш и л а : 

1.  Внести  зміни  до  рішення  міської  ради  від  22.04.2016р.  №194  «Про  затвердження  
структури  та  загальної  чисельності  апарату  Знам’янської  міської  ради  та  її 

виконавчого комітету, виконавчих  органів міської ради, а саме: 
 у пункт 1 додатку 2, 3 у Розділ «Загальна чисельність» замість цифри «6» 

зазначити цифру «5»; пункт 17  «фінансове  управління»  замість  цифри  

«9»  зазначити  цифру  «10»;у  пункті  1 додатку  3  «Заступник  міського  

голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  –начальник  фінансового  

управління»  виключити;пункт  17  додатку  3   доповнити «Заступник  

міького  голови  з  питань діяльності  виконавчих  органів-начальник 

фінансового управління»;  
 у додатку 2, 3 додати пункт 3 «Відділ з питань запобігання корупції та 

внутрішнього аудиту міської ради - 3»; п.3 Додатку 3 викласти в наступній 

редакції та відповідно змінити нумерацію:  
 

№ 

п/п 
Назва 

структурного 

підрозділу 

Найменування штатної одиниці Кількість 

штатних 

одиниць 

Загальна 

чисельніст

ь 
п.3  Відділ з питань 

запобігання 

корупції та 

внутрішнього 

аудиту міської 

ради 

   
3 Начальник відділу 

Головний спеціаліст 
1 
2 

 
2.Збільшити загальну чисельність апарату Знамянської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів міської ради на 3 штатні одиниці, зазначивши у розділі 

«Всього» замість цифри «116» цифру «119». 
3. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ організаційно-кадрової 

роботи (нач. Зайченко О.А.) 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол. Терновий   М.М.)   
 
Міський голова         С.Філіпенко 

 


