ПРОЕКТ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання
«Про внесення змін до рішення про затвердження Положення про місцеві ініціативи в
місті Знам’янка прийнятого від 22 січня 2016 року № 99
1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:
Відсутність вказаної назви місцевої ініціати на підписних листах ускладнює
підписання мешканцями підписного листа, та сприяє можливій маніпуляції з
підписами.
2. Потреба і мета прийняття рішення:
Проектом рішення пропонується удосконалити механізм подання місцевої
ініціативи, а саме унормування фіксації назви місцевої ініціативи на підписних
листах.
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки
прийняття рішення: Запропоновані зміни до Положення про місцеві ініціативи,
полегшуватимуть збір підписів в порядку місцевої ініціативи та унеможливлять
маніпуляції з підписними листами.
4. Механізм виконання рішення:
Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення
міською радою.
5. Порівняльна таблиця змін:
Існуюча редакція

Запропоновані доповнення

Стаття 5. Збір підписів членів
територіальної громади.
3. Підписні листи повинні містити наступні
дані:
3.1
прізвище, ім’я та по батькові
підписанта;
3.2
дата та рік народження;
3.3
місце реєстрації підписанта;
3.4
особистий підпис.

Стаття
5.
Збір
підписів
членів
територіальної громади.
3. Підписні листи повинні містити наступні
дані:
3.1.
назву місцевої ініціативи, на
підтримку якої збираються підписи;
3.2.
прізвище, ім’я та по батькові
підписанта;
3.3. дата та рік народження;
3.4. місце реєстрації підписанта;
3.5. особистий підпис.

Сімнадцята сесія Знам’янської міської ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ
від

вересня 2016 р.

№
м.Знам’янка
Проект рішення виносить

депутат Лєвінте С.В.
Фракція політичної партії «Сила людей»
Знам’янської міської ради

Про внесення змін до рішення
Міської ради від 22.01.2016 № 99
«Про затвердження Положення
Про місцеві ініціативи в м. Знам’янка”
Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська
рада
Вирішила:
1. Внести зміни до статті 5 Пункт 3 Положення про місцеві ініціативи в м. Знам’янка,
затвердженого рішенням міської ради від 22.01.2016р № 99 виклавши його в такій
редакції
Підписні листи повинні містити наступні дані:
3.1. назву місцевої ініціативи, на підтримку якої збираються підписи;
3.2. прізвище, ім’я та по батькові підписанта;
3.3. дата та рік народження;
3.4.
місце реєстрації підписанта;
3.5.
особистий підпис.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Н.Клименко.
Міський голова

С.Філіпенко

