
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

                              Протокол 
дванадцятої сесії Знам`янської міської ради 

      сьомого  скликання 
                      від  20 травня  2016 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всього обрано депутатів –34, з них: 

Присутні –   30 депутатів (список додається) 

Відсутні –    4 депутата (список додається) 

 

Сесію веде:   Філіпенко Сергій Іванович – міський голова. 
Протокол веде:  Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору 

відділу по обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні дванадцятої сесії  Знам`янської міської ради сьомого 

скликання із 34 депутатів міської ради присутні 30 депутатів та міський голова, що дає 

сесії право бути правомочною. 

У роботі сесії беруть участь:  В.Загородня – перший заступник міського голови, 

С.Гребенюк – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

І.Ратушна – керуюча справами міськвиконкому, О.Дьячкова – прокурор Знам’янської 

місцевої прокуратури,  Л.Полєжай – в.о. головного лікаря КЗ «Знам’янська міська лікарня 

ім. А.В.Лисенка», працівники КП «Ринокторгсервіс», начальники та спеціалісти  

структурних підрозділів апарату управління Знам’янської міської ради, помічники-

консультанти депутатів міської ради, представники засобів масової інформації, 

громадських організацій  та міських організацій політичних партій. 

Міський голова розпочав пленарне засідання урочистими привітаннями депутатів 

міської ради Сергія Кліпацького, Інни Микуляк, Андрія Мороза з днем народження. 

Оскільки голосування на сесії міської ради, відповідно  до затвердженого 

регламенту, відбувається поіменним голосуванням, міський голова запропонував обрати 

лічильну комісію у складі 2 осіб для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: І.Микуляк, Р.Кондратьєв. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 31 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова зачитав порядок денний. 

1. Про депутатські запити. 

2. Про погодження щодо подальшого використання будівлі ізолятора комунального 

закладу «Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка». 

Інф.О.Буріко – головний спеціаліст 

юридичного відділу 

 

 

 



 

3. Про внесення змін до Програми цивільного захисту міста Знам’янки на 2016-2020 

роки. 

Інф.С.Балан – завідуючий сектором  

з питань НС, ОП, Е та Б УМА та 

ЖКГ 

4. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2016 рік. 

5. Про продовження договорів оренди нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м.Знам’янка. 

Інф.О.Грінченко – в.о.начальника 

відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та 

торгівлі 

6. Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 р. №56 «Про міський 

бюджет на 2016 рік». 

Інф.Т.Іваськів – начальник 

фінансового управління 

7. Про затвердження Положення про проведення щорічного міського конкурсу «Людина 

року». 

Інф.О.Зайченко – начальник 

організаційного відділу 

8. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою. 

9. Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок. 

10. Про уточнення площ земельних ділянок та видачу документів підтверджуючих право 

власності на земельну ділянку. 

11. Про врегулювання земельних відносин. 

Інф.Є.Остапенко – головний 

спеціаліст відділу земельних 

питань  

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 листопада 2015 року №5 «Про 

утворення постійних комісй Знам’янської міської ради сьомого скликання». 

13. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 02 грудня 2015 року №38 «Про 

затвердження Положень  про постійні комісії Знам’янської міської ради сьомого 

скликання». 

14. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25.12.2015 року №57 

«Про затвердження Регламенту Знам’янської міської ради сьомого кликання». 

Інф.С.Левінте – депутат міської 

ради 

15. Про дозатведження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради. 

Інф.С.Філіпенко – міський голова 

 
Різне. 

 

Голосували: 

За прийняття порядку денного за основу. 

Результати голосування: «За»  – 31, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0 

 

Надійшли пропозиції від постійних комісій зняти з розгляду порядку денного 

проект рішення №12. 



Результати голосування: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Пропозиції приймаються. 

Включити до порядку денного проект рішення №16 «Про направлення на навчання 

керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Знам’янської міської ради Ратушну 

І.О.». 

Результати голосування: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримався» - 6. 

Пропозиції приймаються. 

Включити до порядку денного проект рішення №17 «Про внесення змін до п.2 

рішення міської ради №175 «Про припинення комунальних підприємств 

«Ринокторгсервіс», «Знам’янська міська друкарня», Знам’янське спеціалізоване міське 

комунальне підприємство «Ритуал», «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» 

шляхом приєднання до комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних 

послуг». 

Результати голосування: «За» - 8, «Проти» - 0, «Утримався» - 23. 

Пропозиція не приймається. 

 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому із змінами та доповненням. 

Результати голосування: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.  

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1.Слухали:  

Про депутатські запити. 
Інформував: О.Антоненко, депутат міської ради, за зверненнями мешканців кварталу 

порушив питання щодо закінчення будівництва спортивного майданчика по вулиці 

Комарова біля магазину «Кипарис». 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №196 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Тесленко, депутат міської ради порушила питання щодо закладу 

культури – бібліотека-філія №1 у південній частині міста. До 15 червня 2016 року 

розробити план заходів по створенню на базі приміщення бібліотеки повноцінного 

культурного центру для задоволення потреб мешканців мікрорайону, враховуючи 

різновікові категорії; скласти перелік необхідних капітальних та поточних  ремонтних 

робіт, їх черговість, потребу у коштах на виконання; при уточнення міського бюджету за 

підсумками 1 півріччя передбачити кошти на першочергові заходи по капітальному 

ремонту приміщення бібліотеки. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №197 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Данасієнко, депутат міської ради, порушила питання щодо надання в 

оренду залу для проведення офіційних церемоній випускних вечорів для шкіл міста, за 1 

грн., при умові оплати вартості комунальних послуг за час проведення церемонії. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 1; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №198 затвердити. 

 



Інформувала: Н.Данасієнко, депутат міської ради, за зверненням мешканців будинку №7 

по вул.Трудовій, звернулася з питання про виділення коштів з міського бюджету на 

ремонт водяних насосів у підвальному приміщенні даного будинку. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №199 затвердити. 

Інформував: А.Тесленко, депутат міської ради, звернувся з питанням створення зони 

відпочинку для дорослих і дітей у районі водолікарні. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №200 затвердити. 

 

2.Слухали:  

Про погодження щодо подальшого використання будівлі ізолятора 

комунального закладу «Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка». 

Інформувала: О.Буріко, головний спеціаліст юридичного відділу. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 2 

 Надійшла пропозиція від постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста виключити пункти 2,3 даного проекту. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 2 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 2 

Вирішили: Рішення №201 затвердити. 

 

3.Слухали:  

Про внесення змін до Програми цивільного захисту міста Знам’янки на 2016-

2020 роки. 

Інформував: С.Балан, завсектором з питань НС, ОП, Е та Б УМА та ЖКГ 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №202 затвердити. 

 

4.Слухали:  

Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2016 рік. 

Інформувала: О.Грінченко, в.о.начальника відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із виключенням підпункту 4. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №203 затвердити. 

 

5.Слухали:  

Про продовження договорів оренди нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м.Знам’янка. 

Інформувала: О.Грінченко, в.о.начальника відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі. 



Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Надійшла пропозиція від постійних комісій  доповнити пункти 1, 2 «до 31.12.2016 

року без права суборенди». 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №204 затвердити. 

 

6.Слухали:  

Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 р. №56 «Про 

міський бюджет на 2016 рік». 

Інформувала: Т.Іваськів, начальник фінансового управління. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Надійшла пропозиція від постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста включити 82,8 тис.грн. для придбання підручників загальноосвітнім 

навчальним закладам. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Пропозиція приймається. 

Надійшла інформація  від начальника фінансового управління Т.Іваськів щодо 

необхідності здійснення перерозподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового  палива і скрапленого газу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Пропозиція приймається. 

 Надійшла пропозиція залишити 40,0 тис.грн. для оплати послуг по улаштуванню 

сидінь на стадіоні. 

Результати голосування: «За» - 18; «Проти» - 2; «Утримався» - 11 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому із змінами. 

Результати голосування: «За» - 19; «Проти» - 1; «Утримався» - 11 

Вирішили: Рішення №205 затвердити. 

 

7.Слухали:  

Про затвердження Положення про проведення щорічного міського конкурсу 

«Людина року». 

Інформувала: О.Зайченко, начальник організаційного відділу. 

В обговоренні Положення взяли участь: Н.Тишкевич, С.Кліпацький, С.Каратєєв, 

Ю.Майборода, Ю.Сопільняк, А.Тесленко, С.Левінте, Н.Тесленко котрі висловили свої 

думки щодо доцільності його проведення, визначення номінацій, складу комісії, 

врахування громадської думки під час підведення підсумків конкурсу. Міський голова 

наполягав на необхідності  стимулювати знам’янчан, як у професійній, так і в громадській 

діяльності. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 3 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради Н.Тишкевич зняти з розгляду. 



Результати голосування: «За» - 7; «Проти» - 5; «Утримався» - 16; «Не голосували» - 3 

Пропозиція не приймається. 

 Надійшла пропозиція від депутата міської рад Н.Тесленко, затвердити дане 

Положення, а на наступній сесії затвердити склад комісії. 

Результати голосування: «За» - 12; «Проти» - 0; «Утримався» - 16; «Не голосували» - 3 

Пропозиція не приймається. 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради С.Кліпацького, в п.2.7 Положення 

виключити слова «голови постійних депутатських комісій». 

Результати голосування: «За» - 18; «Проти» - 1; «Утримався» - 9; «Не голосували» - 2 

Пропозиція  приймається. 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради І.Микуляк, включити до складу 

комісії Бойко С.В. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Пропозиція  приймається. 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради Н.Тишкевич, виключити номінацію 

«Захисник Вітчизни року» 

Результати голосування: «За» - 8; «Проти» - 4; «Утримався» - 18; «Не голосували» - 1 

Пропозиція не приймається. 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради С.Левінте, п.2.12 слова «з 

врахуванням» замінити на слова «на основі». 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 4 

Пропозиція  приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому із змінами. 

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 3 

Вирішили: Рішення №206 затвердити. 

 

8.Слухали:  

Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою. 

Інформував: Є.Остапенко – головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

 Надійшла пропозиція доповнити даний проект та інші рішення з питань 

регулювання земельних відносин пунктом: «Відповідальність за виконання даного 

рішення покласти на начальника відділу земельних питань А.Грицюк» 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Пропозиція  приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №207 затвердити. 

 

9.Слухали:  

Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок. 

Інформував: Є.Остапенко – головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №208 затвердити. 

 

 

 



 

10.Слухали:  

Про уточнення площ земельних ділянок та видачу документів 

підтверджуючих право власності на земельну ділянку. 

Інформував: Є.Остапенко – головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №209 затвердити. 

 

11.Слухали:  
Про врегулювання земельних відносин. 

Інформував: Є.Остапенко – головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Надійшла пропозиція пункт 3 додатку 4 виключити. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Пропозиція  приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №210 затвердити. 

 

12.Слухали:  

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 02 грудня 2015 року 

№38 «Про затвердження Положень  про постійні комісії Знам’янської міської ради 

сьомого скликання». 

Інформував: С.Левінте, депутат міської ради. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 17; «Проти» - 1; «Утримався» - 9; «Не голосували» - 4 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

13.Слухали:  

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25.12.2015 року 

№57 «Про затвердження Регламенту Знам’янської міської ради сьомого кликання». 

Інформував: С.Левінте, депутат міської ради. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 24; «Проти» - 4; «Утримався» - 3 

 Надійшла пропозиція від суб’єкта подання, п.8 ст.23 залишити в триденний термін. 

Результати голосування: «За» - 21; «Проти» - 0; «Утримався» - 6; «Не голосували» - 3 

Пропозиція  приймається. 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради Н.Тесленко зняти даний проект з 

розгляду на доопрацювання. 

Результати голосування: «За» - 22; «Проти» - 2; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 5 

Пропозиція  приймається. 

Вирішили: Рішення зняти з розгляду на доопрацювання. 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Тернового роботу пленарного 

засідання провести без перерви. 



Результати голосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 7 

Пропозиція  приймається. 

 

14.Слухали:  

Про дозатведження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

Інформував: С.Філіпенко, міський голова. 

 Надійшла пропозиція від міського голови голосування провести за кожну 

кандидатуру окремо. 

Результати голосування: 

     Школа В.І.;    Усаченко І.А. 

За –                         17  17 

Проти –          0   0 

Утримався –          7   7 

Не голосували -    7   7 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

15.Слухали:  

 Про направлення на навчання керуючу справами (секретаря) виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради Ратушну І.О. 

Інформувала: Л.Меренкова, начальник відділу кадрової роботи. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 3; «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №211 затвердити. 

 

Різне. 

В.о. головного лікаря КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Л.Полєжай 

повідомила про те, що фахівцями, відповідно до пропозиції спільного засідання постійних 

комісій від 18.05.2016 року, буде проведно роботу по розрахункам об’єднаної лікарні в 

разі створення єдиного медичного простору та надано депутатам напередодні червневої 

сесії міської ради.  

Секретар міської Н.Клименко, доповіла присутнім про роботу, що проводиться нею 

та працівниками відділу по обслуговуванню ради, відповідно до рішення виконавчого 

комітету від 31.03.2016 року №90 щодо організації та участі у проведенні звітно-виборчих 

зборів громадян на території дії квартальних та будинкових комітетів міста. 

 Голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту Ю.Сопільняк 

підняв питання необхідності внесення змін до Положень про постійні комісії міської ради 

в частині реєстрації присутніх та запрошених на засідання, їх участі в обговоренні питань 

порядку денного, порядку надання права виступу тощо. Запропонував головам постійних 

комісій спільно опрацювати відповідні правки та внести зміни.  

Депутат міської ради Н.Данасієнко зачитала свою заяву та заяву депутата міської 

ради К.Пастуха щодо виходу зі складу депутатської групи «За добре врядування» у 

зв’язку з відсутністю єдиних політичних поглядів. 

 

 Міський голова С.Філіпенко повідомив, що питання, внесені до порядку денного, 

розглянуті. Запитав чи є зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та 

пропозицій не надійшло. 

Оголосив  дванадцяту сесію міської ради сьомого  скликання закритою. 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 

 

 
  Протокол вела    І.Шведченко 



 

 


