
 

ПРОЕКТ 

Сімдесят восьма  сесія Знам’янської міської ради 

шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від           липня  2015 року         № _________ 

м. Знам`янка 

 

Про стан виконання рішень Знам’янської міської ради  

шостого скликання за ІІ півріччя 2014 року - І півріччя 2015 року 

 

Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н.Адамович про стан виконання рішень 

міської ради за ІІ півріччя 2014 року - І півріччя 2015 року, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Інформацію про стан виконання рішень Знам’янської міської ради шостого скликання за ІІ 

півріччя 2014 року – І півріччя 2015 року взяти до відома. 

2. Зняти з контролю наступні рішення міської ради, як такі, що виконані або зняті з контролю 

іншим рішенням міської ради:  

№ 

рішен

ня 

Дата 

прове 

дення 

сесії 

Назва рішення 
На кого покладений 

контроль 

1250 22.02.14 

Про прийняття безкоштовно  у комунальну 

власність та передачу на баланс управління 

містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Знам’янської 

міської ради об’єкта інфраструктури (новий 

тротуар) по вул.Глібка,42 

 

Постійна комісія з питань 

житлово-комунального 

господарства та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 (гол. І.Качанов). 

1380 29.05.14 

Про прийняття у власність територіальної 

громади міста двох технологічних 

каналізаційних насосних станцій по вул. 

Транспортній,20а і 48д та каналізаційних 

мереж Знам’янського будівельно-

монтажного експлуатаційного управління 

№3 

Постійна комісія з питань 

житлово-комунального 

господарства та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 (гол. І.Качанов). 

1472 22.08.14 
Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

Постійна комісія з питань 

землекористування та 

будівництва (гол. 

І.Савельєв) 

1473 22.08.15 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою ( для подальшого заключення 

договорів оренди земельних ділянок) 

Постійна комісія з питань 

землекористування та 

будівництва (гол. 

І.Савельєв) 

1648 27.02.15 

Про надання дозволу на безоплатну 

передачу проектно-кошторисної 

документації та об’єктів завершеного 

будівництва з балансу УМА та ЖКГ на 

баланс відділу культури і туризму та відділу 

освіти виконавчого комітету 

Постійна комісія з питань 

житлово-комунального 

господарства та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 (гол. І.Качанов). 



1675 20.03.15 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою (для подальшого заключення 

договорів оренди земельних ділянок 

Постійна комісія з питань 

землекористування та 

будівництва (гол. 

І.Савельєв) 

1689 17.04.15 

Про створення комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних 

послуг» 

Постійна комісія з питань 

житлово-комунального 

господарства та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 (гол. І.Качанов). 

1739 22.05.15 

Про прийняття на баланс ділянки державної  

автомобільної дороги загального 

користування М-04 Знам’янка-Луганськ-

Ізварине від км 0+000 до км 1+100 

Постійна комісія з питань 

житлово-комунального 

господарства та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 (гол. І.Качанов). 

3. Встановити термін виконання заходів по реалізації рішень міської ради: 

- від 22.08.2014 №1469 «Про надання дозволу на безоплатну передачу об’єкта 

незавершеного будівництва – «Будівництво каналізаційного колектору житлового масиву 

Жовтневе-Свердлове м. Знам’янка» - до 31.12.2015 року; 

- від 22.08.2014 року №1468 «Про прийняття у власність територіальної громади міста двох 

технологічних каналізаційних насосних станцій по вул. Транспортній,20а і 48д та 

каналізаційних мереж Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління 

№3» - до 31.12.2015 року; 

- від 17.04.2015 року № 1690 «Про передачу основних засобів з КП «Знам’янська ЖЕК №1» 

та КП СМКП «Ритуал» на баланс УМА та ЖКГ» - до 31.12.2015 року; 

- від 17.04.2015 року №1708 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» - до 17.10.2015 року; 

- від 22.05.2015 року №1726 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» - до 31.12.2015 року; 

- від 22.05.2015 року №1728 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом продажу права власності на аукціоні та визначення стартової 

ціни продажу земельної ділянки» - до 22.10.2015 року; 

- від 22.05.2015 року №1729 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на аукціоні та визначення стартової ціни 

продажу права оренди земельної ділянки» - до 22.10.2015 року; 

- від 19.06.2015 року №1756  «Про прийняття на баланс ділянки державної  автомобільної 

дороги загального користування М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине від км 0+000 до км 

1+100» - до 31.12.2015 року; 

- від 19.06.2015 року № 1752 «Про затвердження технічної документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договорів оренди земельних ділянок)» – до 31.08.2015 року; 

- від 19.06.2015 року №1755 «Про  продаж земельної ділянки  несільськогосподарського 

призначення  гр. Плахотніковій О.О.» – до 31.08.2015 року. 

4. Контроль за виконанням п.3 даного рішення покласти на постійні комісії міської ради  - з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. 

І.Качанов); землекористування та будівництва (гол. І. Савельєв). 

5. Зобов’язати начальників управлінь та відділів структурних підрозділів апарату управління 

забезпечувати  організацію виконання рішень, прийнятих міською радою, відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

Міський голова    І.Крижановський 

 

 

 

 

 



 

Інформація  

про стан виконання рішень міської ради за ІІ півріччя 2014 року - І півріччя 2015 року 

 

Розглянувши інформацію секретаря Знам’янської міської ради Н.Адамович про стан виконання рішень міської 

ради за ІІ півріччя 2014 року – І півріччя 2015 року  міська рада відзначає, що протягом даного періоду діяльність 

Знам’янської міської ради була спрямована на подальший розвиток основних засад місцевого самоврядування, 

виконання першочергових завдань з формування й наповнення бюджету міста, пошук ефективних шляхів соціально-

економічного та культурного розвитку міста і проводилась відповідно до плану роботи, затвердженого рішенням 

міської ради від 18 грудня 2014 року №1562. 

Основною формою роботи ради були і залишаються сесії. За звітний період відбулося 17 пленарних засідань 

сесій міської ради, на яких вирішувалися важливі питання життєдіяльності територіальної громади міста. Свої 

повноваження рада реалізовувала значною мірою шляхом прийняття рішень, яких за звітний період ухвалено 333.  

Станом на сьогоднішній день у міській раді залишаються на контролі 45 міських цільових програм, протягом 

звітного періоду затверджено 5 нових програм – Міська програма соціальної підтримки сімей учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2014-2015 роки; міська програма «Територіальна оборона» на 2014-2015 роки; Програма розвитку малого та 

середнього підприємництва м. Знам’янка на 2015-2017 роки; Галузева програма розвитку «Охорона здоров’я» м. 

Знам’янка на 2015-2020 роки; Програма створення та розвитку містобудівного кадастру м. Знам’янка на 2015 рік. . 

У ІІ півріччі 2014 року – І півріччя 2015 року заслухано 33 звіти  про хід виконання програм, прийнято 35 

рішень про  внесення змін  і доповнень до міських  програм. 

За звітний період: заслухано звіти про роботу трьох з шести постійних депутатських комісій; звіт одного 

депутата про стан виконання ним депутатських повноважень;  проведено три  Дні депутата. Питання, порушені у 

зверненнях громадян до депутатів міської ради, виносяться на розгляд пленарних засідань та передаються на 

виконання відповідальним структурним підрозділам апарату управління Знам’янської міської ради, державним 

установам та організаціям. Протягом звітного періоду надійшло  62 депутатських запити та  20 депутатських 

звернень (станом на 19 червня). Відділом по обслуговуванню ради спільно з депутатами міської ради здійснюється 

контроль за результатом розгляду депутатських запитів та звернень. Відділом ведеться постійний аналіз стану 

надходження та виконання запитів та звернень, що надійшли від депутатів Знам’янської міської ради шостого 

скликання, дані щодо розгляду узагальнюються  та заносяться до таблиці. 

На сьогоднішній день на контролі постійних комісій міської ради залишаються наступні рішення міської ради: 

 постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. І. Качанов) : 

- від 22.08.2014 №1469 «Про надання дозволу на безоплатну передачу об’єкта незавершеного 

будівництва – «Будівництво каналізаційного колектору житлового масиву Жовтневе-Свердлове м. 

Знам’янка»; 

- від 22.08.2014 року №1468 «Про прийняття у власність територіальної громади міста двох 

технологічних каналізаційних насосних станцій по вул. Транспортній,20а і 48д та каналізаційних 

мереж Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління №3»; 

- від 17.04.2015 року № 1690 «Про передачу основних засобів з КП «Знам’янська ЖЕК №1» та КП 

СМКП «Ритуал» на баланс УМА та ЖКГ»; 

- від 19.06.2015 року №1756 «Про прийняття на баланс ділянки державної  автомобільної дороги 

загального користування М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине від км 0+000 до км 1+100». 

 постійної комісії з питань землекористування та будівництва (гол. І. Савельєв): 

- від 17.04.2015 року №1708 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» - до 17.10.2015 року; 

- від 22.05.2015 року №1726 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок»; 

- від 22.05.2015 року №1728 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом продажу права власності на аукціоні та визначення стартової ціни продажу 

земельної ділянки»; 

- від 22.05.2015 року №1729 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на аукціоні та визначення стартової ціни продажу права оренди 

земельної ділянки»; 

- від 19.06.2015 року № 1752 «Про затвердження технічної документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договорів оренди земельних ділянок)»; 

- від 19.06.2015 року №1755 «Про  продаж земельної ділянки  несільськогосподарського 

призначення  гр. Плахотніковій О.О.». 

 


