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Україна 
Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

П Р О Т О К О Л  № 8 
засідання виконавчого комітету 

 

м. Знам`янка   від   28  квітня    2016 р. 

 

Розпочато засідання о 9.00 

закінчено засідання  о 11.00 

 

 
П р и с у т н і: 

 

 

Філіпенко Сергій Іванович  - міський голова 

Загородня Валентина Григорівна - перший заступник міського голови 

Ратушна Ірина Олександрівна - керуюча справами (секретар) виконавчого  

   комітету 

Клименко Наталя Миколаївна - секретар міської ради 

Гребенюк Сергій Анатолійович - заступник міського голови з питань діяльності    

                                                                          виконавчих органів 

Москаленко Сергій Борисович - голова Знам’янської Другої селищної ради 

Савранська Світлана Миколаївна - волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан» 

Бабійчук Ганна Олексіївна - голова міської організації ветеранів України 

Черевко Анатолій Іванович - член громадської організації «Платформа   

                           громадської участі «Нове місто» 

Довгаленко Володимир Іванович - голова громадської організації «Міський  

                                                                          гандбольний клуб «Локомотив» 

 

 

В і д с у т н і: 

 

Герич Володимир Іванович - голова спілки ветеранів АТО 

Пашко Олександр Георгійович - начальник відділу кадрів дирекції залізничних  

   перевезень 

 

 

У засіданні виконавчого комітету міської ради взяли участь: 

 

 

начальник юридичного відділу       - Данільченко  Ю.В.  

депутат Знам’янської міської ради сьомого  

скликання    - Тишкевич Н.М. 

депутат Знам’янської міської  ради сьомого  

скликання    - Мороз А.І. 

депутат Знам’янської міської ради сьомого 

скликання    - Грінченко І.Г. 
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депутат міської ради, голова міської спілки підприємців  - Кліпацький С.В.       

член виконавчого комітету шостого скликання    - Іванова Н.В. 

голова ГО «Інститут політики захисту тварин»    - Лєвінте О.Ф. 

 

      Міський голова Філіпенко С.І. зачитав порядок денний згідно розпорядження. 

Голосували: за прийняття порядку денного за основу 

«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

 

Надійшла пропозиція від керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету 

Ратушної І.О. включити в порядок денний проект рішення «Про направлення  малолітньої 

дитини до комунального закладу «Кіровоградський обласний спеціалізований Будинок 

дитини нового типу» після проекту рішення «Про дозвіл на дарування житлового будинку 

з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, право користування яким належить 

малолітнім дітям». 

Слухали: начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. щодо можливості включення 

даного проекту рішення 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається 

 Надійшла пропозиція від заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Гребенюка С.А. у зв’язку із необхідністю проведення масових заходів 

на території міста та забезпечення дозвілля дітей включити в порядок денний проекти 

рішень «Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих атракціонів фізичній 

особі-підприємцю Солдатову К.Е.», «Про надання дозволу на тимчасове розміщення 

дитячих атракціонів фізичній особі-підприємцю Коноваленку С.О.», «Про надання дозволу 

на тимчасове розміщення дитячих атракціонів фізичній особі-підприємцю Котенку В.А.», 

«Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих атракціонів фізичній особі-

підприємцю Лозовенку Є.О.», «Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю Овдієнку А.Г.», «Про надання дозволу на 

тимчасове розміщення дитячих атракціонів фізичній особі-підприємцю Скогарєву О.Ю.» 

після проекту рішення «Про визначення місць для тимчасового розміщення пересувних 

дитячих майданчиків та атракціонів». 

Слухали: начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. щодо можливості включення 

даного проекту рішення 

Виступили: депутат Знам’янської міської ради сьомого скликання Кліпацький С.В. щодо 

необхідності прийняття вищезазначених рішень  

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається 

 Надійшла пропозиція від заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Гребенюка С.А. включити в порядок денний проект рішення «Про 

внесення змін  до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 14 квітня 

2016 року № 103 «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень» 

Слухали: начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. щодо можливості включення 

даного проекту рішення 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається 

      Надійшла пропозиція від начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. 

включити в порядок денний останнім питанням проект рішення «Про присвоєння окремої 

адреси нежитловому приміщенню – складу за адресою: вул. Дмитрівське шосе, 3 у 

м.Знам’янка», яке було зняте на доопрацювання на минулому засіданні виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради.  

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається 
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Голосували за прийняття порядку денного в цілому зі змінами: 

«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається 

 

1. Слухали:  Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на 

квартиру № *** у житловому будинку, який знаходиться за 

адресою: місто Знам’янка, вул. **** 

Інформувала: начальник КП «Бюро технічної інвентаризації» Голова Л.О. 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 110  (додається). 

 

2. Слухали:  Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на 

квартиру № **** у житловому будинку, який знаходиться за 

адресою: місто Знам’янка, вул. **** 

Інформувала: начальник КП «Бюро технічної інвентаризації» Голова Л.О. 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №  111 (додається).   

 

3. Слухали: Про  надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-

річного віку 

Інформувала:  начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д. 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 112 (додається). 

 

4. Слухали: Про участь батька у вихованні малолітньої дитини 

Інформувала:  начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д. 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення № 113  (додається).  

 

5. Слухали: Про дозвіл на передачу частки житлової квартири у власність 

малолітньої дитини в рахунок аліментних зобов’язань  

Інформувала: начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д. 

Голосували:   «За» -10 , «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 114 (додається). 

 

6. Слухали: Про дозвіл на дарування житлового будинку з господарсько-

побутовими будівлями та спорудами, право користування яким 

належить малолітнім дітям 

Інформувала: начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д. 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 115 (додається).  

 

7. Слухали: Про направлення малолітньої дитини до комунального закладу 

«Кіровоградський обласний спеціалізований Будинок дитини 

нового типу» 

Інформувала: начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д. 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 116 (додається).  

 

8. Слухали: Про надання погодження на розміщення та проведення 

гастрольних заходів Цирку-шапіто «Аріна» приватного 

підприємства «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» 
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Інформувала: головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В. 

Виступив:  адміністратор Цирку-шапіто «Аріна» приватного підприємства 

«Продюсерський центр «Гастролі в Україні» Кузьменко Б.І. 

Голосували:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 117  (додається).  

 

9. Слухали: Про визначення місць для тимчасового розміщення пересувних 

дитячих майданчиків та атракціонів 

Інформувала: головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В. 

Виступили:  депутати Знам’янської міської ради сьомого скликання 

Кліпацький С.В., Тишкевич Н.М. 

Голосували: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0  

Вирішили:   Прийняти рішення № 118 (додається). 

 

Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка С.І. заслухати фізичних-осіб 

підприємців щодо визначення місць для тимчасового розміщення пересувних дитячих 

майданчиків та атракціонів по кожному підприємцю 

Голосували за пропозицію заслухати всіх запрошених фізичних осіб-підприємців, а потім 

перейти до розгляду питань щодо розміщення дитячих атракціонів 

«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається 

Виступили: фізичні особи-підприємці: ****., ***., ***.  

В обговоренні взяли участь депутати Знам’янської міської ради сьомого скликання 

Кліпацький С.В. та Тишкевич Н.М. 

Протокольне доручення відділу економічного розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі спільно з юридичним відділом виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради - опрацювати питання щодо проведення конкурсу на розміщення 

пересувних  дитячих майданчиків та атракціонів.  

  

Москаленко С.Б. не приймав участі у подальшому засіданні виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради у зв’язку з виробничою необхідністю 

 

10. Слухали: Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю ****. 

Інформувала: головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В. 

Надійшла пропозиція від Загородньої В.Г. та Довгаленка В.І. – визначити для місця 

розміщення дитячих атракціонів фізичній особі-підприємцю всі місця, відповідно 

затверджених місць дислокації, прийняті в попередньому рішенні, крім міського парку 

відпочинку. Відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі 

визначити конкретні місця для розміщення дитячих атракціонів. 

Голосували за пропозицію: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція від Савранської С.М. з метою візуально побачити естетичний 

вигляд атракціонів надати дозвіл на розміщення пересувних дитячих майданчиків та 

атракціонів – з 01.05.2016 року по 05.06.2016 року включно  

Голосували за пропозицію:«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 119 зі змінами (додається).  
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11. Слухали: Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю **** 

Інформувала: головний спеціаліст відділу економічного розвитку 

промисловості, інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В. 

Надійшла пропозиція від Загородньої В.Г. та Довгаленка В.І. – визначити для місця 

розміщення дитячих атракціонів фізичній особі-підприємцю всі місця, відповідно 

затверджених місць дислокації, крім міського парку відпочинку. Відділу економічного 

розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі визначити конкретні місця для 

розміщення дитячих атракціонів. 

Голосували за пропозицію: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція від Савранської С.М. з метою візуально побачити естетичний 

вигляд атракціонів надати дозвіл на розміщення пересувних дитячих майданчиків та 

атракціонів – з 01.05.2016 року по 05.06.2016 року включно.  

Голосували за пропозицію:«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 120 зі змінами (додається). 

 

12. Слухали: Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю **** 

Інформувала: головний спеціаліст відділу економічного розвитку 

промисловості, інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В. 

Надійшла пропозиція від Довгаленка В.І. – визначити для місця розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю всі місця, відповідно затверджених місць 

дислокації, крім міського парку відпочинку. Відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі визначити конкретні місця для розміщення 

дитячих атракціонів. 

Голосували за пропозицію: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція від Савранської С.М. з метою візуально побачити естетичний 

вигляд атракціонів надати дозвіл на розміщення пересувних дитячих майданчиків та 

атракціонів – з 01.05.2016 року по 05.06.2016 року включно  

Голосували за пропозицію:«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: прийняти рішення № 121 зі змінами(додається). 

 

13. Слухали: Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю **** 

Інформувала: головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В. 

Надійшла пропозиція від Савранської С.М. та Бабійчук Г.О. визначити для місця 

розміщення дитячих атракціонів фізичній особі-підприємцю міський парк відпочинку. 

Голосували за пропозицію: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція від Савранської С.М. з метою візуально побачити естетичний 

вигляд атракціонів надати дозвіл на розміщення пересувних дитячих майданчиків та 

атракціонів – з 01.05.2016 року по 05.06.2016 року включно.  

Голосували за пропозицію:«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення зі змінами № 122 (додається).  
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14. Слухали: Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю **** 

Інформувала: головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В. 

Надійшла пропозиція від Довгаленка В.І. – визначити для місця розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю всі місця, відповідно затверджених місць 

дислокації, крім міського парку відпочинку. Відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі визначити конкретні місця для розміщення 

дитячих атракціонів. 

Голосували за пропозицію: 

 «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція від Савранської С.М. з метою візуально побачити естетичний 

вигляд атракціонів надати дозвіл розміщення пересувних дитячих майданчиків та 

атракціонів – з 01.05.2016 року по 05.06.2016 року включно.  

Голосували за пропозицію: 

«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 123 зі змінами (додається).  

 

15. Слухали: Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю ****. 

Інформував: головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В.  

Надійшла пропозиція Довгаленка В.І. – визначити для місця розміщення дитячих 

атракціонів фізичній особі-підприємцю всі місця, відповідно затверджених місць 

дислокації, крім міського парку відпочинку. Відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі визначити конкретні місця для розміщення 

дитячих атракціонів. 

Голосували за пропозицію: 

 «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція від Савранської С.М. з метою візуально побачити естетичний 

вигляд атракціонів надати дозвіл на розміщення пересувних дитячих майданчиків та 

атракціонів – з 01.05.2016 року по 05.06.2016 року включно  

Голосували за пропозицію: 

«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 124 зі змінами (додається).  

 

16. Слухали: Про утримання кладовищ 

Інформував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Гребенюк С.А. 

Надійшла пропозиція від заступника міського голови Гребенюка С.А. включити в 

проект рішення 2 кладовища, а саме: по вул. Шмідта та вул. Соборній (в районі заводу 

«Акустика»)  

Голосували за пропозицію: 

«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 125 зі змінами (додається).  

 



 

7 

17. Слухали: Про визначення розміру пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста від кошторисної вартості побудованого 

гаража № 45 по вул. Станційній (біля котельні) у м.Знам’янка 

Інформував: головний спеціаліст відділу архітектури і містобудування 

Мостовий О.Є. 

Надійшла пропозиція від Довгаленка В.І. - встановити розмір пайової участі у розвитку  

інфраструктури міста -  5 % . 

Голосували за пропозицію: 

«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 126 (додається).  

 

18. Слухали: Про визначення розміру пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста від кошторисної вартості побудованого 

гаража № 44 по вул. Станційній (біля котельні) у м.Знам’янка 

Інформував: головний спеціаліст відділу архітектури і містобудування 

Мостовий О.Є. 

Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка С.І. - встановити розмір пайової участі 

у розвитку інфраструктури міста -  5 % . 

Голосували за пропозицію:«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 127 (додається).  

 

19. Слухали: Про визначення розміру пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста від кошторисної вартості реконструкції з 

добудовою квартири № ***по вул.*** у м.Знам’янка 

Інформував: головний спеціаліст відділу архітектури і містобудування 

Мостовий О.Є. 

Надійшла пропозиція від Довгаленка В.І. - встановити розмір пайової участі у розвитку  

інфраструктури міста -  4 % . 

Голосували за пропозицію:«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували за проект рішення: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 128 (додається).  

 

20. Слухали: Про надання дозволу на встановлення двох тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності по вул. Михайла 

Грушевського, 24-А у м. Знам’янка 

Інформував: головний спеціаліст відділу архітектури і містобудування 

Мостовий О.Є. 

В обговоренні взяли участь Савранська С.М., Тишкевич Н.М., Кліпацький С.В. 

Надійшла пропозиція від депутата Знам’янської міської ради Кліпацького С.В. 

доповнити проект рішення наступними пунктами: 

Пунктом 2 - відділу архітектури та містобудування УМА та ЖКГ Знам’янської міської  

ради  (Заруцький  А.А.) оформити належним чином паспорти прив’язки на тимчасові 

споруди для провадження підприємницької діяльності згідно вимог чинного законодавства. 

Пунктом 3 - рекомендувати власнику земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 

24-А Цаканяну Максиму Володимировичу привести у відповідність правовстановлюючі 

документи, що посвідчують право власності на дану земельну ділянку в частині, яка описує 

її цільове призначення. 

Голосували за пропозицію:«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 
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Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 1 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 129 зі змінами (додається).  

 

21. Слухали: Про невиконання умов контракту керівником комунального 

підприємства «Ринокторгсервіс» ****. 

Інформував: начальник юридичного відділу Данільченко Ю.В. 

Голосували:   «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 130 (додається).  

 

22. Слухали: Про внесення змін  до рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради від 14 квітня 2016 року № 103 «Про 

затвердження актів обстеження зелених насаджень» 

Інформував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Гребенюк С.А. 

Голосували:   «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 131 (додається).  

 

23. Слухали:   Про присвоєння окремої адреси нежитловому приміщенню –  

складу за адресою: вул. Дмитрівське шосе, 3 у м. Знам'янка 

Інформував: начальник юридичного відділу Данільченко Ю.В. 

Голосували:   «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

В и р і ш и л и: Прийняти рішення № 132 (додається).  

 

 

        Міський голова          С.Філіпенко 

 

 

        Керуюча справами          І.Ратушна 


