
                                                   
 

                                      
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Проект Рішення 
 

від    травня 2016 року                                                  №  

м. Знам’янка 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 24.11.2015 року № 398 "Про  

затвердження плану підготовки 

регуляторних актів на 2016 рік "  

  

Відповідно до ст.7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”,  ст..20,22 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», Закону України від 24.12.2015 року №911-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. №1271 

«Про  затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності»,  рішення сесії Знам’янської 

міської ради від 22.04.2016р. №179 «Про впровадження системи електронних закупівель в 

інтересах територіальної громади м.Знам’янка», протокольного доручення виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради від 28.04.2016 року №118 щодо проведення конкурсу на 

розміщення пересувних дитячих майданчиків та атракціонів, керуючись ст.40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради          

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Внести зміни до додатку 1 рішення виконавчого комітету від 24.11.2015р. №398 "Про 

затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2016 рік, додавши п.8,9,10 такого 

змісту: 

    План 

підготовки регуляторних актів виконавчим комітетом на 2016 рік 

 

№ 

п/п 
Назва проекту Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 
Відповідальні 

8 

Про встановлення 

тарифів на платні 

послуги, які 

надаються 

бібліотеками 

Знам’янської 

міської 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

З метою отримання додаткових 

джерел фінансування 

1 півріччя Знам’янська 

міська 

централізована 

бібліотечна 

система  

9 

Про внесення змін 

до рішення 

виконавчого 

комітету 

Знам’янської 

міської ради від 

15.01.2016р. №13 

«Про затвердження 

Положення про 

Забезпечення прозорості та 

відкритості закупівель, 

формування конкурентного 

середовища та запобігання 

проявам корупції і зловживання 

службовим становищем 

1 півріччя Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 



застосування 

системи 

електронних 

державних 

закупівель» 

10 

Про затвердження 

Положення щодо 

проведення 

конкурсу на 

розміщення 

пересувних дитячих 

майданчиків та 

атракціонів 

З метою забезпечення дозвілля 

дітей у весняно-літній період та 

створення конкурентного 

середовища при розміщенні 

пересувних дитячих майданчиків 

та атракціонів 

1 півріччя Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

 

2. Головному редактору  газети  “Знам’янські  вісті” Коленченко  Н.І.  оприлюднити  дане  

рішення  в  міській  газеті. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.А.Гребенюка. 

 

 

                  Міський голова                                                                   С.Філіпенко 


