
  
Знам`янськаміськарадаКіровоградськоїобласті 

 

Протокол 
тринадцятої сесіїЗнам`янськоїміської ради 

      сьомогоскликання 
від17 червня2016 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всьогообранодепутатів –34, з них: 

Присутні –25 депутатів (список додається) 

Відсутні –  9 депутатів (список додається) 

 

Сесію веде:   Філіпенко Сергій Іванович – міський голова. 
Протокол веде: ШведченкоІринаВікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу 

по обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні тринадцятої сесії  Знам`янської міської ради сьомого 

скликання із 34 депутатів міської ради присутні 25 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, Л.Полєжай – в.о. головного лікаря КЗ «Знам’янська міська 

лікарня ім. А.В.Лисенка», начальники та спеціалісти  структурних підрозділів апарату 

управління Знам’янської міської ради, голови ОСББ міста, помічники-консультанти 

депутатів міської ради, представники засобів масової інформації, громадських організацій  та 

міських організацій політичних партій. 

Міський голова розпочав пленарне засідання привітаннями депутатів міської ради 

Олега Кузіна, Наталію Тишкевич, Тетяну Макарову з Днем народження. 

Також, депутат міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення В.Мацко привітав медичних працівників з професійним 

святом. 

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: Н.Данасієнко, С.Кліпацький. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 24 , «Проти» -0  , «Утримався» -2 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова зачитав порядок денний. 

1. Про депутатські запити. 

2. Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради. 

 



3. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів – 

начальника фінансового управління. 

Інф.С.Філіпенко – міський голова 

4. Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в 

місті Знам’янка на 2012-2016 роки. 

Інф.Р.Ладожинська – начальник 

відділумолоді та спорту 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №56  «Про міський 

бюджет на 2016 рік». 

Інф.Т.Іваськів – начальник 

фінансовогоуправління 

6. Про внесення змін до п.2 рішення міської ради від 22.04.2016 року №175 

«Проприпинення 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». 

7. Про розгляд заяви гр. Бондаренко Л.І. щодо передачі у власність земельної ділянки. 

Інф.О.Буріко – 

головнийспеціалістюридичноговідділ

у 

8. Про затвердження рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 

14.04.2016 року №97 «Про впорядкування штатного розпису міської ЦБС». 

Інф.М.Колісінченко директор ЦБС 

9. Про створення єдиного медичного простору на території міста. 

Інф.О.Тітарєв – депутат міської ради 

10. Про внесення змін до складу постійних комісій Знам’янської міської ради сьомого 

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

Інф.Н.Клименко – 

секретарміськоїради 

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

затвердження Регламенту Знам’янської міської ради сьомого скликання». 

Інф.С.Левінте – депутат міськоїради 

12. Про надання дозволу на безоплатну передачу основного засобу. 

13. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№22 по вул. Київській. 

14. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№9 по вул. Привокзальній. 

15. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№16 по вул. Михайла Грушевського. 

16. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№20 по вул. Михайла Грушевського. 

17. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№33 по вул. Михайла Грушевського. 

18. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлових будинків №1 

та №5 по вул. Привокзальній. 

19. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№3 по вул. Привокзальній. 

20. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№6 по вул. Привокзальній. 

21. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№20 по вул. Привокзальній. 

22. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№34 по вул. Чайковського. 



23. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року №186 «Про 

виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку №15 по 

вул. Привокзальній». 

24. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№2 по вул. Глібка. 

25. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№6 по вул. Глібка. 

26. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№75 по вул. Віктора Голого. 

27. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку 

№122-А по вул. Віктора Голого. 

Інф.С.Гребенюк – заступник 

міськогоголови з 

питаньдіяльностівиконавчихор

ганів 

28. Про стан виконання депутатських звернень, що надійшли до міської ради протягом 

грудня 2015 року-квітня 2016 року. 

29. Про роботу постійних комісій міської ради. 

30. Про затвердження Положення про відділ забезпечення діяльності міської ради. 

Інф.Н.Клименко – 

секретарміськоїради 

31. Про затвердження Положень про  відділи, управління, служби Знам’янської міської 

ради та її виконавчого комітету. 

Інф.І.Ратушна – керуюча 

справами міськвиконкому 

32. Про затвердження Положення про фінансове управління Знам’янського 

міськвиконкому. 

Інф.Т.Іваськів – начальник 

фінансовогоуправління 

33. Про створення відділу з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської 

ради та затвердження положення. 

Інф.Ю.Майборода – депутата 

міськоїради 

34. Про стан виконання Міської програми з профілактики дитячої безпритульності та 

бездоглядності серед неповнолітніх на період до 2015 року. 

Інф.Л.Карпук – начальник 

службиу справах дітей 

35. Про стан виконання міської програми «Призовник» на 2013-2014 роки. 

36. Про хід виконання Міської програми «Територіальна оборона» на 2014-2015 роки. 

Інф.Т.Головченко – старший 

інспектор з питаньоборонної та 

мобілізаційноїроботи 

37. Про внесення змін до рішення міської ради від 26 жовтня 2012 року №750 «Про зміну 

напрямку головної дороги на перехресті вулиць Дзержинського та Петровського в 

м.Знам’янка». 

Інф.Р.Кондратьєв – депутат 

міської ради 

38. Про створення тимчасової контрольної комісії по перевірці якості та  об’єму виконаних 

робіт по заміні вікон. 

Інф.А.Тесленко – депутат 

міськоїради 

39. Про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок. 



40. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого заключення 

договорів оренди земельних ділянок). 

41. Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок. 

42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

43. Про врегулювання земельних відносин. 

44. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Білій В.Є. 

45. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

гр.Ткаченку В.Л., гр. Порхуну В.Г., гр. Вітру В.В.,Ткаченко Л.М. 

Інф.А.Грицюк – начальник 

відділуземельнихпитань 

Різне. 

 

Голосували: 

За прийняття порядку денного за основу. 

Результати голосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

 

Надійшли пропозиції від постійних комісій зняти з розгляду порядку денного проекти 

рішень №№4, 32. 

Результати голосування: «За»  – 26, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

 

Надійшла пропозиція від суб’єкта подання виключити з порядку денного проект 

рішення №7 у зв’язку із поданою заявою гр.Бондаренко Л.І. 

Результатиголосування:«За» - 24, «Проти» - 0, «Утримався» - 1, «Не голосували» - 1 

Пропозиціяприймається. 

 

Надійшлапропозиціявід депутата міської ради І.Грінченкавключити у порядок денний 

проект рішення №46. 
Результатиголосування:«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримався» - 6 

Пропозиціяприймається. 

 

 Надійшлапропозиціяпро змінучерговостірозглядупитань. Проектирішень з №13 по 

№27 розглянутипіслядепутатськихзапитів. 

Результатиголосування: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиціяприймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому із змінами. 

Результати голосування: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.  

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1.Слухали: 

Про депутатські запити. 
Інформував: Ю.Майборода, депутат міської ради, за зверненнями мешканців будинку №15 

по вулиці Привокзальній залишити раніше прийняте рішення міської ради від 22.04.2016р. 

№186 без змін. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №212 затвердити. 

 



Інформував: А.Тесленко, депутат міської ради порушив питання щодо посилення контролю 

за своєчасним та ефективним використання бюджетних коштів для задоволення потреб 

мешканців міста надавши  до 08.07.2016р. інформацію постійній комісії з питань житлово-

комунального господарства  по надходженню та використанню бюджетних коштів у 

житлово-комунальній сфері. 
Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №213 затвердити. 

 

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

санітарної очистки території біля  колишнього кінотеатру «Україна» (торгова зона). 
Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За»  – 23, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №214 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Тесленко, депутат міської ради звернулася щодо вирішення питання  

прийняття на баланс обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-

Кіровоград» водопровідних мереж, які будувалися  за кошти населення та через недбальство 

колишніх керівників Знам’янського водоканалу своєчасно не взяті на баланс підприємства та 

запропонувати більш спрощену систему передачі цих мереж. Заступнику міського голови 

С.Гребенюку терміново розпочати процедуру прийняття  безгосподарських інженерних 

мереж водопостачання та водовідведення у комунальну власність міста та передачі вказаних 

мереж обласному комунальному виробничому підприємству «Дніпро-Кіровоград». 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За»  – 23, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №215 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Тесленко, депутат міської ради, за зверненнями виборців звернулася щодо 

облаштування  громадської вбиральні у районі території біля колишнього кінотеатру 

«Україна». 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №216 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Клименко, секретар міської ради за дорученням депутата міської ради 

К.Пастуха порушила питання створення зони відпочинку для дорослих і дітей у районі 

вокзалу. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №217 затвердити. 

 

2.Слухали: 

Про виключення з 

перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №22 по вул. Київській. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 



 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №218 затвердити. 

 

3.Слухали: 

Про виключення з 

перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №9 по вул. 

Привокзальній. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №219 затвердити. 

 

4.Слухали: 

Про виключення з 

перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №16 по вул. 

МихайлаГрушевського. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №220 затвердити. 

 

5.Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №20 по вул. Михайла Грушевського. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №221 затвердити. 

 

6.Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №33 по вул. Михайла Грушевського. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №222 затвердити. 

 

7.Слухали: 



Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлових 

будинків №1 та №5 по вул. Привокзальній. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №223 затвердити. 

 

8.Слухали: 

Про виключення з 

перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №3 по вул. 

Привокзальній. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №224 затвердити. 

 

9.Слухали: 

Про виключення з 

перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №6 по вул. 

Привокзальній. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №225 затвердити. 

 

10.Слухали: 

Про виключення з 

перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №34 по вул. 

Чайковського. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 23, «Проти»  – 0, «Утримався» - 1, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №226 затвердити. 

 

11.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року №186 «Про 

виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку №15 

по вул. Привокзальній». 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 



 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 18, «Проти»  – 0, «Утримався» - 7, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №227 затвердити. 

 

12.Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №2 по вул. Глібка. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №228 затвердити. 

 

 

13.Слухали: 

Про виключення з 

перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №6 по вул. Глібка. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 23, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №229 затвердити. 

 

14.Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №75 по вул. Віктора Голого. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 23, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №230 затвердити. 

 

15.Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №122-А по вул. Віктора Голого. 

Інформував: С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами у вирішальній частині та доповненням у 

констатуючу частину. 

Результатиголосування: «За»  – 23, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №231 затвердити. 

 

16.Слухали: 

Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 



Інформував: С.Філіпенко, міський голова. 

 Надійшла пропозиція від міського голови голосування провести за кожну 

кандидатуру окремо. 

В обговоренні взяли участь: В.Озеряний, депутат міської ради, який наголосив на тому, що 

фракцією «Опозиційний блок» подавалися кандидатури  до складу виконкому, але їх 

пропозиції були не враховані, тому приймати участь у голосуванні вони не будуть.  

Результатиголосування: 

     Школа В.І.; Усаченко І.А. 

За –                         14  11 

Проти –          0   0 

Утримався –          10  14 

Не голосували -    2   1 

Вирішили:Проект рішення не прийнятий. 

 

17.Слухали: 

Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів – начальника фінансового управління. 

Інформував: С.Філіпенко, міський голова. 

В обговоренні взяли участь: Н.Тесленко, депутат міської ради, голова фракції «Опозиційний 

блок» яка озвучила, що даним проектом рішення порушено Закон України, тому приймати 

участь у голосуванні фракція не будуть.  

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 1, «Проти»  – 0, «Утримався» - 23, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

18.Слухали: 

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

міський бюджет на 2016 рік». 

Інформувала:Т.Іваськів, начальник фінансового управління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №232 затвердити. 

 

19.Слухали: 
Про внесення змін до п.2 рішення міської ради від 22.04.2016 року №175 

«Проприпинення 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». 

Інформувала:О.Буріко, головний спеціаліст юридичного відділу. 

В обговоренні взяли участь: А.Тесленко, депутат міської ради, голова постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, який озвучив, що згідно протоколу комісії не 

виконані доручення, тому голосувати за даний проект рішення комісія не буде. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 14, «Проти»  – 0, «Утримався» - 10, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

20.Слухали: 

Про затвердження рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 

14.04.2016 року №97 «Про впорядкування штатного розпису міської ЦБС». 



Інформувала:М.Колісніченко, директор ЦБС. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №233 затвердити. 

 

21.Слухали: 

Про створенняєдиногомедичного простору на територіїміста. 

Інформувала:Р.Ладожинська, начальник відділу молоді та спорту. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №234 затвердити. 

 

22.Слухали: 

Про внесення змін до складу постійних комісій Знам’янської міської ради 

сьомого скликання, затверджений рішенням міської ради від 27.11.2015 року №5. 

Інформувала:Н.Клименко, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 19, «Проти»  – 0, «Утримався» - 6, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №235 затвердити. 

 

23.Слухали: 

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

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

Інформував:С.Левінте, депутат міської ради 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 20; «Проти» - 0; «Утримався» - 6; «Не голосували» - 0 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Л.Семиніної  виключити в даному 

проекті рішення слово «Голос» і замінити на слово «автоматизована система» 

Результатиголосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 0 

Пропозиція  приймається. 

 

 Надійшла пропозиція виключити додаток 1 пункту 2 даного рішення. 

Результатиголосування: «За» - 23; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 3 

Пропозиція  приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 2 

Вирішили: Рішення №236 затвердити. 

 

24.Слухали: 

Про надання дозволу на безоплатну передачу основного засобу. 

Інформував:С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 26, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №237 затвердити. 

 

25.Слухали: 



Про стан виконання депутатських звернень, що надійшли до міської ради 

протягом грудня 2015 року-квітня 2016 року. 

Інформувала:Н.Клименко, секретар міської ради. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримався» - 1; «Не голосували» - 1 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Н.Тесленко доповнити проект 

рішення пунктом 3.  

Результатиголосування: «За» - 23; «Проти» - 0; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 1 

Пропозиція  приймається. 

Голосували: 

 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №238 затвердити. 

 

26.Слухали: 

Про роботу постійнихкомісійміськоїради. 

Інформувала:Н.Клименко, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №239 затвердити. 

 

27.Слухали: 

Про затвердження Положення про відділ забезпечення діяльності міської ради. 

Інформувала:Н.Брунцвік, начальник відділу по обслуговуванню ради. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Надійшла пропозиція від секретаря міської ради доповнити розділ ІІ пункту 2.2 та 

пункту 2.1 підпунктами щодо організації контролю за своєчасним наданням відповідей та 

доведення рішень міської ради до виконавців особисто або за допомогою електронної пошти, 

населення - шляхом оприлюднення на сайті міської ради та в газеті «Знам’янські вісті». 

Результатиголосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» -1 

Пропозиція  приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №240 затвердити. 

 

Міський голова оголосив присутнім про перерву з 12.00 до 13.00 

 

Після перерви розпочалася робота пленарного засідання 

 

28.Слухали: 

Про затвердженняПоложень про  відділи, управління, 

службиЗнам’янськоїміської ради та їївиконавчогокомітету 

Інформувала:І.Ратушна, керуюча справами міськвиконкому. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 22; «Проти» - 0; «Утримався» - 3; «Не голосували» - 1 

Надійшла пропозиція виключити п.4.41 



Результатиголосування: «За» - 11; «Проти» - 2; «Утримався» -11; «Не голосували» - 1 

Пропозиція не приймається. 

Надійшла пропозиція  включити у Положення про відділ економічного розвитку 

підпункт: організація контролю за надходженнями до міського бюджету від місцевих 

податків і зборів. 

Результатиголосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримався» -0; «Не голосували» - 2 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 17; «Проти»  – 0, «Утримався» - 7; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

29.Слухали: 

Про створення відділу з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту 

міської ради та затвердження положення. 

Інформував: Ю.Майборода, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 14; «Проти»  – 0, «Утримався» - 11; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

30.Слухали: 

Про стан виконанняМіськоїпрограми з профілактикидитячоїбезпритульності та 

бездоглядностісереднеповнолітніх на період до 2015 року. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №241 затвердити. 

 

31.Слухали: 

Про стан виконання міської програми «Призовник» на 2013-2014 роки. 

Інформував:А.Головченко, старший інспектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №242 затвердити. 

 

32.Слухали: 

Про хідвиконанняМіськоїпрограми «Територіальна оборона» на 2014-2015 роки. 

Інформував:А.Головченко, старший інспектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 25, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №243 затвердити. 

 

33.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26 жовтня 2012 року №750 «Про 

зміну напрямку головної дороги на перехресті вулиць Дзержинського та Петровського 

в м.Знам’янка». 

Інформував:Р.Кондратьєв, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 



Результатиголосування: «За»  – 17, «Проти»  – 0, «Утримався» - 8; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

34.Слухали: 

Про створеннятимчасовоїконтрольноїкомісіїпоперевірціякості та  

об’ємувиконанихробіт по замінівікон. 

Інформував: А.Тесленко, депутат міської ради 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 14, «Проти»  – 0, «Утримався» - 11; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №244 затвердити згідно п.6 ст.12 Регламенту Знам’янської міської ради. 

35.Слухали: 

Про наданнязгоди на 

виготовленняпроектівземлеустроющодовідведенняземельнихділянок. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №245 затвердити. 

 

36.Слухали: 

Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договорів оренди земельних ділянок). 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №246 затвердити. 

 

37.Слухали: 

Про продовженнятермінудіїдоговоріворендиземельнихділянок. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №247 затвердити. 

 

38.Слухали: 

Про затвердженняпроектівземлеустроющодовідведенняземельнихділянок. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №248 затвердити. 

 

39.Слухали: 

Про врегулюванняземельнихвідносин. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №249 затвердити. 

 



 

40.Слухали: 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Білій В.Є. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №250 затвердити. 

41.Слухали: 

Про 

затвердженняпроектівземлеустроющодовідведенняземельнихділянокгр.Ткаченку В.Л., 

гр. Порхуну В.Г., гр. Вітру В.В.,Ткаченко Л.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 24, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №251 затвердити. 

 

42.Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №20 по вул. Привокзальній. 

Інформувала: О.Буріко, головний спеціаліст юридичного відділу. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 22; «Проти» - 0; «Утримався» - 3; «Не голосували» - 1 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Озеряного доповнити п.1 проекту 

згідно з поданою заявою. 

Результатиголосування: «За» - 9; «Проти» - 0; «Утримався» -16; «Не голосували» - 1 

Пропозиція не приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення зі змінами у вирішальній частині, доповненнями в констатуючій 

частині та в цілому. 

Результатиголосування: «За»  – 20, «Проти»  – 0, «Утримався» - 5; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №252 затвердити. 

 Депутат міської ради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства А.Тесленко озвучив, що проект рішення №46 «Про внесення змін та доповнень 

до Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017 

роки» суб’єкт подання  - депутат міської ради О.Грінченко, заступник голови постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства зняв з розгляду, тому проект рішення 

не поставлено на голосування. 

 Міський голова С.Філіпенко повідомив, щопитання, внесені до порядку денного, 

розглянуті. Запитавчи єзауваження, пропозиціїщодороботисесії? Зауважень та пропозицій не 

надійшло. 

Оголосив тринадцятусесіюміської ради сьомого скликаннязакритою. 

 

/прозвучав ДержавнийГімнУкраїни/ 

 

 
  Протокол вела    І.Шведченко 

 

 


