
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 
«Про затвердження списку присяжних  

Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської обл. по м. Знам’янка 
 
 

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

до ч. 2 ст. 58 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним є 

громадянин України, якого у випадках, визначених процесуальним законом, 

залучають до здійснення правосуддя, забезпечуючи згідно з Конституцією України 
безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: відповідно до вимог статті 60 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» за зверненням територіального управління 

Державної судової адміністрації України Кіровоградської обл. міська рада формує 

та затверджує список громадян, які постійно проживають на території, на яку 

поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 61 цього 

Закону і надали згоду бути присяжними.  
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: формування та затвердження списку присяжних 
Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської обл. по м. Знам’янка 

забезпечить безпосередню участь громадян міста у здійсненні правосуддя. 
4. Механізм виконання рішення: формування списку присяжних, затвердження 

його рішення міської ради та направлення до Знам’янського міськрайонного суду 

для залучення громадян у випадках, визначених процесуальним законом, до 

здійснення правосуддя.  

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

внести зміни до існуючого рішення ради): нова редакція. 

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

іншого місця оприлюднення: на сайті Знам’янської міської ради 

«____»__________2016 року. 
7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту 

рішення:_________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що 

засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 
___________ 
 
 
Секретар міської ради                                                Н.М.Клименко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 
 

 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 

________________ Знам’янської міської ради 
сьомого скликання 

 
 

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

м. Знам`янка                        
Про затвердження списку присяжних 
Знам’янського міськрайонного суду 
по місту Знам’янка 
 
   На адресу Знам’янської міської ради надійшло подання Територіального управління 

судової адміністрації України в Кіровоградській обл. про затвердження списку присяжних, до 

якого входять громадяни, що постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція 

відповідного суду, відповідають вимогам статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» та надали згоду бути присяжним. 
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання  ст. 60 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», а також з урахуванням того, що юрисдикція Знам’янського міськрайонного суду 

Кіровоградської обл. поширюється на місто Знам’янка, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  
 
 В и р і ш и  л а: 
 
 Затвердити список присяжних Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської обл. по 

місту Знам’янка (список додається). 
 
        Міський голова   С.Філіпенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Додаток  
до рішення міської ради 
від      вересня 2016 року № 
 

Список  
присяжних Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської обл. по місту Знам’янка 

 
Делістьянов Леонід Георгійович, 1969 року народження, громадянин України, пенсіонер 

МВС, домашняя адреса: м. Знам'янка, вул. Чайковського, 150. 

Йовенко Стефанія Іванівна, 1959 року народження, громадянка України, голова 

квартального комітету, домашняя адреса: м. Знам'янка, вул. Будьоного, 58. 

Козленко Віктор Миколайович, 1965 року народження, громадянин України, пенсіонер 

МВС, домашня адреса: м. Знам’янка, вул. Маяковського, 38, кв. 26. 

Колєснік Борис Іванович, 1957 року народження, громадянин України, пенсіонер МВС, 

домашняя адреса: м. Знам'янка, вул. Маяковського, 38, кв. 12. 

Лімборська Олена Володимирівна, 1971 року народження, громадянка України, працівник 

Локомотивного депо м. Знам'янка, технік, домашняя адреса: смт. Знам'янка Друга, вул. 

Радянська, 21. 

Посталатій Тетяна Борисівна, 1974 року народження, громадянка України, голова 

квартального комітету, домашняя адреса: м. Знам'янка, вул. Бабушкіна, 16. 

Смородський Віталій Ігорович, 1966 року народження, громадянин України, пенсіонер 

МВС, домашняя адреса: м. Знам'янка, вул. Жовтнева, 39, кв. 4. 

Яблуновський Генадій Анатолійович, 1969 року народження, громадянин України, 

пенсіонер МВС, домашня адреса: м. Знам'янка, вул. Матросова, 28, кв. 120. 

 
Секретар міської ради                                                  Н.Клименко 
 


