
ПРОЕКТ 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про внесення змін до складу постійних комісій Знам`янської міської ради сьомого 

скликання, затверджений рішенням міської ради від 27.11.2015 року №5» 

 

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

29.07.2016 року в міській раді створено та дієпостійна комісія з питань житлово-

комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища 

Знам`янської міської ради сьомого скликання. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: внесення змін до складу  постійної комісійз 

питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища Знам`янської міської ради сьомого скликання у  зв’язку із 

достроковим припиненням повноважень депутата міської ради Щави Олександра 

Олександровича та визнання обраним депутатом 

___________________________(П.І.Б.) 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: внесення змін до складу комісії 

4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення 

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:08.08.2016, сайт Знам’янської міської ради 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 

  

 03.08. 2016           секретар міської ради Н.Клименко 
 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

05.08. 2016                                            секретар міської ради                           Н.Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

______________сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

відвересня      2016  року       № 

м. Знам`янка 

 

   

Про внесення змін до  

складу постійних комісій  

Знам`янської міської ради  

сьомого скликання, затверджений 

рішенням міської ради 

від 27.11.2015 року №5 

 

 

 

 У зв’язку здостроковим припиненням повноважень депутата Знам’янської міської 

ради Щави Олександра Олександровича, визнання обраним депутатом міської ради 

_________________(П.І.Б.) тавраховуючи його заяву, 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  постійних комісій Знам`янської міської ради сьомого 

скликання, затвердженийрішенням міської радивід 27.11.2015 року №5, а саме: 

виключити зі складу членів комісії з питань житлово-комунального 

господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. 

А.Тесленко) Щаву Олександра Олександровича, звільнивши його від 

обов’язків члену комісії; 

 

включити до складу членів комісіїз питань житлово-комунального 

господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. 

А.Тесленко) депутата Знам’янської міської ради___________________ 

(П.І.Б.) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюз питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. А.Тесленко). 

 

 

 

         Міський голова     С.Філіпенко 

 


