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Протокол 
п'ятнадцятої сесії Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

від  22 липня  2016 року 
 

Початок – 9.00 

Закінчення засідання – 17.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всього обрано депутатів –34, з них: 

Присутні –   28 депутатів (список додається) 

Відсутні –    6 депутатів (список додається) 

Присутні запрошені: 19  осіб (список додається) 

 

Веде сесію:   Клименко Наталія Миколаївна – секретар міської ради 

Вела протокол: Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору 

відділу забезпечення діяльності міської ради. 

 

 На пленарному засіданні п’ятнадцятої сесії  Знам`янської міської ради сьомого 

скликання із 34 депутатів міської ради присутні 28 депутатів, що дає сесії право бути 

правомочною. 

У роботі сесії беруть участь:   А.Пустовой – помічник-консультант Народного 

депутата України О.Довгого, А.Тесленко – депутат Кіровоградської обласної ради, 

В.Загородня – перший заступник міського голови, С.Гребенюк – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів, 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. 

  Пленарне засідання почалося хвилиною мовчання загиблих знам’янчан в зоні 

АТО. 

Секретар міської ради Н.Клименко традиційно привітала депутатів міської ради хто 

відзначив свій день народження: це – Олега Тітарєва, Ольгу Бойчук, Людмилу Семиніну 

та Наталію Тишкевич. 

Оскільки голосування на сесії міської ради, відповідно  до затвердженого 

регламенту, відбувається поіменним голосуванням, секретар міської ради запропонувала 

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

голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: Мацко В.В., Мороз А.І. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 28 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

Обговорення порядку денного:  

 Секретар міської ради  зачитала порядок денний. 

1. Про депутатські запити. 

2. Про надання земельній ділянці площею 167576 кв.м по вулиці Героїв Чорнобиля 

між вулицями Галочкіна та Миру м.Знам’янка статусу парку відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка. 

Інф.Н.Аркавенко – член 

ініціативної групи 
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3. Про внесення доповнень до Програми соціального захисту населення міста 

Знам’янка на 2016 рік. 

4. Про внесення змін до Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки. 

Інф.А.Волошина  - начальник 

управління праці 

5. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2016 рік. 

Інф.О.Грінченко – в.о.начальника 

відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфрастурктури та 

торгівлі 

6. Про внесення доповнення до Міської цільової програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 року. 

Інф.Р.Ладожинська – начальник 

відділу молоді, спорту та охорони 

здоров’я 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки житлового фонду та 

благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017 роки. 

8. Про внесення змін та доповнень до Міської комплексної програми розвитку 

автомобільного транспорту  та забезпечення безпеки дорожнього руху у 

м.Знам’янка на 2014-2016 роки. 

Інф.Н.Купріянова – начальник 

УМА та ЖКГ 

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

бюджет на 2016 рік». 

Інф.О.Лепетко – заступник 

начальника фінансового 

управління 

10. Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016р. №194 «Про 

затвердження структури та загальної чисельності апарату Знам’янської міської 

ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради». 

12. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів – начальника фінансового управління. 

Інф.С.Філіпенко – міський голова 

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

ради та її виконавчого комітету. 

Інф.І.Ратушна – керуюча справами 

міськвиконкому 

14. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за ІІ квартал 2016 року. 

Інф.С.Філіпенко – міський голова 

15. Про дострокове припинення повноважень депутата Знам’янської міської ради 

сьомого скликання Щави Олександра Олександровича. 

16. Про внесення змін до текстів рішень міської ради. 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 18 березня 2016 року №154 «Про 

затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють. 
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18. Про стан виконання рішень Знам’янської міської ради сьомого скликання за період 

з грудня 2015 року по червень 2016 року. 

Інф.Н.Клименко – секретар міської 

ради 

19. Про встановлення на 3 квартал 2016 року розміру щомісячного преміювання 

міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, 

заступника міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету. 

Інф.С.Філіпенко – міський голова 

20. Про прийняття в комунальну власність міста об’єкта «Будівництво котельні на 

твердому паливі для заміщення споживання газу, до будівель підпорядкованих 

відділу освіти за адресою: м.Знам’янка, вул. Калініна,113, 115 Кіровоградської 

області». 

Інф.Л.Грекова – начальник відділу 

освіти 

21. Про внесення змін до п.2 рішення міської ради від 22.04.2016 року №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». 

22. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Знам’янській комбінат 

комунальних послуг» у новій редакції. 

Інф.Ю.Данільченко – начальник 

юридичного відділу 

23. Про встановлення тарифів комунальному підприємству «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, на послуги з вивезення ТПВ. 

Інф.М.Коротченко – керівник КП 

«Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» 

24. Про надання дозволу на безоплатну передачу обладнання дитячих майданчиків з 

балансу управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

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

будинку №1 по вул. Мусоргського. 

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

будинку № 57А по вул. Комарова. 

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

будинку № 28 по вул. Чайковського. 

Інф.Н.Купріянова – начальник 

УМА та ЖКГ 

28. Про створення відділу з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту 

міської ради та затвердження положення 

29. Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання в місті 

Знам’янка на 2016-2020 роки. 

Інф.Ю.Майборода – депутат 

міської ради 
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30. 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 

31. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до Кабінету 

Міністрів України щодо перегляду коригуючих коефіцієнтів для розрахунку 

розміру витрат природного газу на потреби опалення. 

Інф.В.Мацко – депутат міської 

ради 

32. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання до Прем’єр-

Міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Регіонального Сервісного 

Центру МВС в Кіровоградській області. 

Інф.О.Тітарєв – депутат міської 

ради 

33. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 

статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку». 

Інф.І.Зіньковська – депутат міської 

ради 

34. Про скасування рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 14 

березня 2016 року №78 «Про надання права КП «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» на оперативне управління для використання у господарській 

діяльності основних засобів. 

Інф.Н.Тесленко – депутат міської 

ради 

35. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Бойку О.Г. 

36. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гезуну В.А. 

37. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гезуну О.А. 

38. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гиренку О.М. 

39. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Григор’єву С.О. 

40. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Григорченку С.Л. 

41. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гриценку В.А. 

42. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Курілову М.О. 

43. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Очану О.О. 

44. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Рябову І.М. 

45. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Рябову І.М. 

46. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Саніну Ю.С. 
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47. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Снурніцину С.А. 

48. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко М.Г. 

49. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки ОСББ «Парковий-9». 

50. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки ПАТ «Кіровоградобленерго». 

51. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою (для 

подальшої передачі у власність) гр. Реві А.О. 

52. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лопаті О.М. 

53. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Прокопьєвій О.А. 

54. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Росоловщук С.І. 

55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бондаренко Л.І. 

56. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Щербині Г.А.  

57. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Шарапі О.Я.   

58. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ткаченко Н.В.   

59. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ткаченку М.В.   

60. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Плаксивій В.І.   

61. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Насіннику 

С.В.   

62. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Молчановій 

І.Л.   

63. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ковалю В.М.   

64. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ковалішину 

А.В.   

65. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ковалишина 

О.В.   

66. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Іванову С.І.   

67. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Забугіній Т.Д.   

68. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Григор`євій 

В.М.   

69. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Вуйків С.Г.   

70. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Воскобойнік 

Г.О.   

71. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Буряк О.С.   

72. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Білоголовому 

О.М.   

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Булатову В.М. 

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пасічнику О.В. 

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сизову О.Г. 

76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Цигульській Л.М. 
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77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Щур І.С. 

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Воловоденко О.В. 

79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Гетьманцю П.В. 

80. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Іванову Д.А. 

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Поповій Н.І. 

82. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Сергєєвій О.І. 

83. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Ткачу В.В. 

84. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Шиян З.Г. 

85. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договору оренди земельної ділянки) гр. Бурунсус Л.І. 

86. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Головченку А.А. 

87. Про уточнення площ  земельних дiлянок та видачу документів підтверджуючих 

право власності на земельну ділянку гр. Карлюк Л.Г. 

88. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Паулюкасу Ю.А. 

89. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договору оренди земельної ділянки). 

90. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Бургазу 

О.М. 

91. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Харченку 

А.С. 

92. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Баєву 

О.М. 

93. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Семенову 

П.І. 

94. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Гузеву 

Р.А. 

95. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Сіренку 

О.В. 

96. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Смику 

С.Ю. 

97. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр.Довженку 

О.М. 

98. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Шалаєву 

М.М. 

99. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. 

Звягінцеву В.М. 

100. Про надання згоди на виготовлення  технічної документації  (для 

подальшого заключення договору оренди земельної ділянки) ФГ «Агропром-777». 

101. Про вилучення земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 22-С. 

102. Про надання  згоди  на суборенду земельної ділянки Вітру В.В., Порхуну 

В.Г.,Ткаченко Л.М. 
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103. Про надання  згоди  на суборенду земельної ділянки Вітру В.В., Порхуну 

В.Г.,Ткаченко Л.М. 

104. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою (для подальшої передачі у власність) гр. Тимченку А.А. 

Інф.А.Грицюк – начальник відділу 

земельних питань 

Різне. 
 

Голосували: 

За прийняття порядку денного за основу. 

Результати голосування: «За»  – 27, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

 

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 липня  2016 року          

м. Знам’янка 

 

Про затвердження порядку денного п’ятнадцятої 

сесії міської ради сьомого скликання за основу 

 

Відповідно до статей 41, 43  Регламенту Знам’янської міської ради сьомого 

скликання, керуючись  статтею 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

В и р і ш и л а : 

Затвердити порядок денний п’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання за 

основу. 

 

  Секретар міської ради       Н.Клименко 

 
 

Надійшли пропозиції зняти з розгляду порядку денного проекти рішень 

№№23,29,33 

Результати голосування: «За»  – 28, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

 
Надійшла пропозиція від суб’єкта подання включити у порядок денний проект 

рішення  «Про  звіт тимчасової контрольної комісії по перевірці якості та об’єму 

виконаних робіт по заміні вікон у закладах освіти за 2015 рік». 

Результати голосування: «За» - 19, «Проти» - 2, «Утримався» - 6, «Не голосували» - 1 

Пропозиція приймається. 

 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому із змінами. 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 
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П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 липня  2016 року          

м. Знам’янка 

 

Про затвердження порядку денного п’ятнадцятої 

сесії міської ради сьомого скликання 

із змінами  

 

Відповідно до статі 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

статі 43  Регламенту Знам’янської міської ради сьомого скликання, затвердити для 

розгляду на тринадцятій сесії міської ради сьомого скликання такий порядок денний: 

1. Про депутатські запити. 

2. Про надання земельній ділянці площею 167576 кв.м по вулиці Героїв Чорнобиля 

між вулицями Галочкіна та Миру м.Знам’янка статусу парку відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка. 

3. Про внесення доповнень до Програми соціального захисту населення міста 

Знам’янка на 2016 рік. 

4. Про внесення змін до Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки. 

5. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2016 рік. 

6. Про внесення доповнення до Міської цільової програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 року. 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки житлового фонду та 

благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017 роки. 

8. Про внесення змін та доповнень до Міської комплексної програми розвитку 

автомобільного транспорту  та забезпечення безпеки дорожнього руху у 

м.Знам’янка на 2014-2016 роки. 

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

бюджет на 2016 рік». 

10. Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016р. №194 «Про 

затвердження структури та загальної чисельності апарату Знам’янської міської 

ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради». 

12. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів – начальника фінансового управління. 

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

ради та її виконавчого комітету. 

14. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за ІІ квартал 2016 року. 

15. Про дострокове припинення повноважень депутата Знам’янської міської ради 

сьомого скликання Щави Олександра Олександровича. 

16. Про внесення змін до текстів рішень міської ради. 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 18 березня 2016 року №154 «Про 

затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють. 
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18. Про стан виконання рішень Знам’янської міської ради сьомого скликання за період 

з грудня 2015 року по червень 2016 року. 

19. Про встановлення на 3 квартал 2016 року розміру щомісячного преміювання 

міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, 

заступника міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету. 

20. Про прийняття в комунальну власність міста об’єкта «Будівництво котельні на 

твердому паливі для заміщення споживання газу, до будівель підпорядкованих 

відділу освіти за адресою: м.Знам’янка, вул. Калініна,113, 115 Кіровоградської 

області». 

21. Про внесення змін до п.2 рішення міської ради від 22.04.2016 року №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». 

22. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Знам’янській комбінат 

комунальних послуг» у новій редакції. 

23. Про надання дозволу на безоплатну передачу обладнання дитячих майданчиків з 

балансу управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

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

будинку №1 по вул. Мусоргського. 

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

будинку № 57А по вул. Комарова. 

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

будинку № 28 по вул. Чайковського. 

27. Про створення відділу з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту 

міської ради та затвердження положення 

28. 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». 

29. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до Кабінету 

Міністрів України щодо перегляду коригуючих коефіцієнтів для розрахунку 

розміру витрат природного газу на потреби опалення. 

30. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання до Прем’єр-

Міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Регіонального Сервісного 

Центру МВС в Кіровоградській області. 

31. Про скасування рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 14 

березня 2016 року №78 «Про надання права КП «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» на оперативне управління для використання у господарській 

діяльності основних засобів. 

32. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Бойку О.Г. 

33. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гезуну В.А. 

34. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гезуну О.А. 

35. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гиренку О.М. 
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36. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Григор’єву С.О. 

37. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Григорченку С.Л. 

38. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гриценку В.А. 

39. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Курілову М.О. 

40. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Очану О.О. 

41. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Рябову І.М. 

42. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Рябову І.М. 

43. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Саніну Ю.С. 

44. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Снурніцину С.А. 

45. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко М.Г. 

46. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки ОСББ «Парковий-9». 

47. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки ПАТ «Кіровоградобленерго». 

48. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою (для 

подальшої передачі у власність) гр. Реві А.О. 

49. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лопаті О.М. 

50. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Прокопьєвій О.А. 

51. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Росоловщук С.І. 

52. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бондаренко Л.І. 

53. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Щербині Г.А.  

54. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Шарапі О.Я.   

55. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ткаченко Н.В.   

56. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ткаченку М.В.   

57. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Плаксивій В.І.   

58. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Насіннику 

С.В.   

59. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Молчановій 

І.Л.   

60. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ковалю В.М.   

61. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ковалішину 

А.В.   

62. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ковалишина 

О.В.   

63. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Іванову С.І.   

64. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Забугіній Т.Д.   
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65. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Григор`євій 

В.М.   

66. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Вуйків С.Г.   

67. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Воскобойнік 

Г.О.   

68. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Буряк О.С.   

69. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Білоголовому 

О.М.   

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Булатову В.М. 

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пасічнику О.В. 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сизову О.Г. 

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Цигульській Л.М. 

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Щур І.С. 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Воловоденко О.В. 

76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Гетьманцю П.В. 

77. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Іванову Д.А. 

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Поповій Н.І. 

79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Сергєєвій О.І. 

80. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Ткачу В.В. 

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Шиян З.Г. 

82. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договору оренди земельної ділянки) гр. Бурунсус Л.І. 

83. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в 

натурі (на місцевості) у власність гр. Головченку А.А. 

84. Про уточнення площ  земельних дiлянок та видачу документів підтверджуючих 

право власності на земельну ділянку гр. Карлюк Л.Г. 

85. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Паулюкасу Ю.А. 

86. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договору оренди земельної ділянки). 

87. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Бургазу 

О.М. 

88. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Харченку 

А.С. 

89. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Баєву 

О.М. 

90. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Семенову 

П.І. 
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91. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Гузеву 

Р.А. 

92. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Сіренку 

О.В. 

93. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Смику 

С.Ю. 

94. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр.Довженку 

О.М. 

95. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Шалаєву 

М.М. 

96. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. 

Звягінцеву В.М. 

97. Про надання згоди на виготовлення  технічної документації  (для подальшого 

заключення договору оренди земельної ділянки) ФГ «Агропром-777». 

98. Про вилучення земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 22-С. 

99. Про надання  згоди  на суборенду земельної ділянки Вітру В.В., Порхуну 

В.Г.,Ткаченко Л.М. 

100. Про надання  згоди  на суборенду земельної ділянки Вітру В.В., Порхуну 

В.Г.,Ткаченко Л.М. 

101. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою (для подальшої передачі у власність) гр. Тимченку А.А. 

102. Про звіт тимчасової контрольної комісії по перевірці якості та об’єму 

виконаних робіт по заміні вікон у закладх освіти за 2015 рік. 

 

Слухали:  Про депутатський запит депутата міської ради Ю.Майбороди. 

Інформував: Ю.Майборода – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №254  затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

   П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №254 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Ю.Майбороди 
 

 

 Відповідно до статей 21,22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 

п/п 13 п.1 ст.26, п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради Ю.Майбороди стосовно 

питання, порушеного в депутатському запиті.  

2. Депутатський запит направити для розгляду заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів С.Гребенюку з наступним наданням до 18 серпня 

2016 року офіційної відповіді депутату та міській раді в паперовому та 

електронному вигляді. 

                                 Секретар міської ради   Н.Клименко 



13 

 

  

Слухали:  Про депутатський запит депутата міської ради І.Зіньковської. 

Інформувала: І.Зіньковська – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №255  затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

   П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №255 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради І.Зіньковської 
 

 

 Відповідно до статей 21,22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 

п/п 13 п.1 ст.26, п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради І.Зіньковської стосовно 

питання, порушеного в депутатському запиті (додається). 

2. Депутатський запит направити для розгляду Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В., Прем'єр-міністру України Гройсману В.Г.  

 

 

                                 Секретар міської ради   Н.Клименко 

 

Слухали:  Про депутатський запит депутата міської ради О.Карнаух. 

Інформувала: О.Карнаух – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №256  затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

   П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №256 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради О.Карнаух 
 

 

 Відповідно до статей 21,22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 

п/п 13 п.1 ст.26, п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 
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1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради О.Карнаух стосовно 

питання, порушеного в депутатському запиті.  

2. Депутатський запит направити для розгляду начальнику управління соціального 

захисту населення А.Волошиній з наступним наданням до 18 серпня 2016 року 

офіційної відповіді депутату та міській раді в паперовому та електронному вигляді. 

 

                                 Секретар міської ради   Н.Клименко 

 
Слухали:  Про депутатський запит депутата міської ради А.Тесленка. 

Інформував: А.Тесленко – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №257  затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

   П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №257 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради А.Тесленка 
 

 

 Відповідно до статей 21,22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 

п/п 13 п.1 ст.26, п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради А.Тесленка стосовно 

питання, порушеного в депутатському запиті.  

2. Депутатський запит направити для розгляду заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів С.Гребенюку, начальнику УМА та ЖКГ 

Н.Купріяновій та начальнику відділу освіти Л.Грековій з наступним наданням до 

18 серпня 2016 року офіційної відповіді депутату та міській раді в паперовому та 

електронному вигляді. 

 

                               Секретар міської ради   Н.Клименко 

 

Слухали:  Про депутатський запит депутата міської ради К.Пастуха. 

Інформував: К.Пастух – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №258  затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 1 

не голосували – 1 
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   П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №258 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради К.Пастуха 
 

 

 Відповідно до статей 21,22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 

п/п 13 п.1 ст.26, п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради К.Пастуха стосовно питання, 

порушеного в депутатському запиті.  

2. Депутатський запит направити для розгляду заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів С.Гребенюку з наступним наданням до 18 серпня 

2016 року офіційної відповіді депутату та міській раді в паперовому та 

електронному вигляді. 

 

 

                                 Секретар міської ради   Н.Клименко 

 
Слухали:  Про депутатський запит депутата міської ради К.Пастуха. 

Інформував: К.Пастух – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №259  затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

   П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №259 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради К.Пастуха 
 

 

 Відповідно до статей 21,22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 

п/п 13 п.1 ст.26, п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради К.Пастуха стосовно питання, 

порушеного в депутатському запиті.  

2. Депутатський запит направити для розгляду заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів С.Гребенюку з наступним наданням до 18 серпня 
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2016 року офіційної відповіді депутату та міській раді в паперовому та 

електронному вигляді. 

 

 

                                 Секретар міської ради   Н.Клименко 

                                                        
Слухали:  Про депутатський запит депутата міської ради О.Тітарєва. 

Інформував: О.Тітарєв – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №260  затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

   П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №260 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради О.Тітарєва 
 

 

 Відповідно до статей 21,22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 

п/п 13 п.1 ст.26, п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради О.Тітарєва стосовно 

питання, порушеного в депутатському запиті.  

2. Депутатський запит направити для розгляду заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів С.Гребенюку з наступним наданням до 18 серпня 

2016 року офіційної відповіді депутату та міській раді в паперовому та 

електронному вигляді. 

 

 

                                 Секретар міської ради   Н.Клименко 

 

 

Слухали:  Про депутатський запит депутата міської ради О.Рубана. 

Інформував: О.Рубан – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №261  затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 
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   П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №261 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради О.Рубана 
 

 

 Відповідно до статей 21,22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 

п/п 13 п.1 ст.26, п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради О.Рубана стосовно питання, 

порушеного в депутатському запиті.  

2. Депутатський запит направити для розгляду заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів С.Гребенюку з наступним наданням до 18 серпня 

2016 року офіційної відповіді депутату та міській раді в паперовому та 

електронному вигляді. 

 

                                 Секретар міської ради   Н.Клименко 

 

 

Слухали:  Про надання земельній ділянці площею 167576 кв.м по вулиці Героїв 

Чорнобиля, між вулицями Миру та Галочкіна статусу парку відпочинку 

ім.Т.Г. Шевченко. 

Інформувала: Н.Аркавенко, член ініціативної групи 

Вирішили: Проект рішення  не прийнятий за результатами голосування 

за – 17 

проти – 0 

утримався – 10 

не голосували – 1 

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від   22  липня  2016  року                                                                          №----- 

м.Знам’янка 
                                                                                          
Про надання земельній ділянці площею 

167 576 м²  по вулиці Героїв Чорнобиля,  

між вулицями Миру та Галочкіна  

статусу парку відпочинку ім.Т.Г. Шевченко 

    Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про природно-заповідний фонд», Закону 

України «Про охорону навколишнього середовища», наказу Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про 

затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», 

Положення про місцеві ініціативи у м. Знам’янка, з метою підвищення рекреаційного 

потенціалу міста Знам’янка, раціонального використання земельних ресурсів, збереження 

зелених насаджень, планування місць відпочинку мешканців міста, міська рада 
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В и р і ш и л а: 

1. Надати земельній ділянці площею 167 576 м²  по вулиці Героїв Чорнобиля, між 

вулицями Галочкіна та Миру м.Знам’янка статус  парку відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка. 

2. Знам’янському управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства: 

2.1.Здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо оформлення права 

користування земельною ділянкою загальною площею 167 576 м²  по вулиці 

Героїв Чорнобиля,  між вулицями  Галочкіна та Миру м. Знам’янка. 

2.2.Здійснити організаційно-правові заходи щодо розроблення концепції парку відпочинку 

ім. Т.Г.Шевченка загальною площею 167 576 м²  між вулицями  Галочкіна та Миру м. 

Знам’янка та оформлення благоустрою вказаної земельної ділянки. 

2.3.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Знам’янської міської ради вирішити в 

установленому порядку питання фінансування заходів, передбачених пунктом 2 цього 

рішення. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

ЖКГ та охорони навколишнього природного середовища (гол.А.Тесленко). 

 

Секретар міської ради-------------------------Н.Клименко 

 
            

            

Слухали:  Про внесення доповнень до Програми соціального захисту населення міста 

Знамянка на 2016 рік. 

Інформувала: А.Волошина, начальник управління СЗН. 

Вирішили: Рішення  №262 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22   липня 2016  року                                №262  

 

м. Знам`янка 

Про внесення доповнень до Програми  

соціального захисту населення 

міста Знамянка на 2016 рік 

 

 З метою соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО та померлих 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних  під час участі в антитерористичній 

операції,, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В и р і ш и л а : 

1. Доповнити Заходи Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 

2016 рік, затвердженої рішенням Знам'янської міської ради із змінами від 

14.01.2016 року № 73, Розділом 5 такого змісту:   
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№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Розділ 5. Інші заходи 

24 Надання допомоги 

сім'ям загиблих 

учасників АТО та 

померлих внаслідок 

поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних  під 

час участі в 

антитерористичній 

операції, в організації та 

проведенні поховання, 

на придбання  

надмогильних 

пам’ятників 

протягом 

року 

Міська рада, 

міськвиконком, 

громадські, 

благодійні, 

волонтерські, 

релігійні 

організації, 

УСЗН 

Міський 

бюджет, 

кошти 

небюджетних 

джерел 

Фінансування 

даних заходів за 

рахунок коштів 

міського 

бюджету буде 

визначено 

рішенням 

міської ради 

«Про міський 

бюджет» на 

відповідний рік 

(з урахуванням 

змін). 

В межах коштів, 

що надійшли з 

інших 

небюджетних 

джерел. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол.В.Мацко). 

 

                           Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

Слухали:  Про внесення змін до Міської програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 

роки.  

Інформувала: А.Волошина, начальник управління СЗН. 

Вирішили: Рішення  №263 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

П’ятнадцята  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22   липня    2016  року                                №263  

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін до Міської програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції,  

військовослужбовців і поранених учасників АТО  

та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки  
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 З метою соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО та померлих 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних  під час участі в антитерористичній 

операції, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В и р і ш и л а : 

1. Внести зміни до Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

Знам'янської міської ради від 25 грудня 2015 року № 52, а саме: 

пункт 32 Розділу ІІІ. "Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО" викласти у 

такій редакції: 
 №  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування,  

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

РОЗДІЛ ІІІ. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО 

32 Надання допомоги 

сім'ям загиблих 

учасників АТО та 

померлих 

внаслідок 

поранення, 

контузії чи 

каліцтва, 

одержаних  під час 

участі в 

антитерористичній 

операції, в 

організації та 

проведенні 

поховання, на 

придбання 

надмогильних 

пам’ятників 

2016-2020 Міська рада, 

міськвиконком, 

громадські, 

благодійні, 

волонтерські, 

релігійні 

організації, 

УСЗН 

Міський 

бюджет,  

кошти 

небюджетних 

джерел 

Фінансування 

даних заходів 

за рахунок 

коштів 

міського 

бюджету буде 

визначено 

рішенням 

міської ради 

«Про міський 

бюджет» на 

відповідний рік 

(з урахуванням 

змін). 

В межах 

коштів, що 

надійшли з 

інших 

небюджетних 

джерел. 

Виявлення 

гуманізму 

та 

співчуття 

сім'ям 

загиблих 

учасників 

АТО 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол.В.Мацко). 

      

 

                        Секретар міської ради      Н.Клименко 

 

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. 

Вирішили: Рішення  №264 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 
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П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22  липня 2016   року                                                                            №264 

м. Знам’янка 
 

Про внесення доповнення  до Програми  

економічного і соціального розвитку  

м. Знам’янка на 2016 рік 
 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року 

№395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» та розглянувши  лист начальника управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Купріянової Н.Б., щодо  внесення  доповнення  до  

Переліку соціальних заходів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 

2016 році, у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік 

м.Знам’янка Програми  економічного  і  соціального  розвитку м. Знам’янка  на 2016  рік, 

затвердженої  рішенням  міської  ради від 25.12.2015  року  №47,  з  метою  виконання 

основних завдань розділу 2 п.2.1.1 щодо забезпечення належних умов дорожнього руху 

шляхом проведення капітального та поточного ремонту автомобільних доріг комунальної 

власності та п.2.2.1 щодо реконструкції покрівель багатоповерхових житлових будинків,  

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Внести доповнення до розділів «Житлово-комунальне господарство» та «Дороги» 

Переліку соціальних заходів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, 

завершена у 2016 році, у рамках програми економічного і соціального розвитку на 

2016 рік м.Знам’янка змістом згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвиту міста (гол. М. Терновий). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

 

Слухали:   Про внесення доповнення до Міської цільової програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 роки 

Інформувала: Р.Ладожинська, начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров'я. 

Вирішили: Рішення  №265 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 
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П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

                          сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від    22   липня   2016  року        №265 

м. Знам`янка 

 

Про внесення доповнення до Міської цільової 

програми розвитку фізичної культури і спорту 

в місті Знам’янка на 2012-2016 роки 

 

 Відповідно до закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента 

України від 22.06.1994 №334 «Про державну підтримку розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні», з метою стимулювання талановитих перспективних спортсменів міста – 

кандидатів до участі в Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських, Європейських і 

Всесвітніх іграх, їхнього соціального захисту та підтримки, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

1. Внести доповнення до Міської цільової програми розвитку фізичної культури та 

спорту в місті Знам’янка на 2012 – 2016 роки розділом V «Підтримка та розвиток 

Олімпійського, Параолімпійського та Дефлімпійського руху», та доповнити 

пунктом 24 в такій редакції: «Забезпечити відзначення кращих спортсменів та їх 

тренерів за результатами роботи та участі в обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях шляхом виплати грошових стипендій», п.25 в такій 

редакції «Вживати заходів щодо забезпечення спортсменам - членам збірних 

команд області та України і їх тренерам належних умов для підготовки до 

офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань, надання їм необхідної 

допомоги у вирішенні житлових та інших побутових питань», п.26 у наступній 

редакції «Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток 

фізичної культури і спорту». 

2. Затвердити Положення про порядок призначення та виплати стипендії за високі 

спортивні досягнення (додається). 

3. Затвердити склад комісії для визначення і конкурсного відбору кандидатур 

стипендіатів (додається). 

4. Організацію виконання даного рішення  покласти на першого заступника міського 

голови  В.Загородню.   

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молоді та спорту (гол. Ю.Сопільняк). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
 

                  Затверджено  

рішенням міської ради  

від 22 липня 2016 року №265 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок призначення та виплати стипендії за високі спортивні досягнення 
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1. Стипендія за високі спортивні досягнення (далі - Стипендія) призначається  

кращим спортсменам та фахівцям у галузі фізичної культури та спорту, які є жителями 

міста Знам’янка або вихованцями ДЮСШ міста, що представляють місто Знам’янку 

Кіровоградської області у спортивних змаганнях різних рівнів, та талановитим 

перспективним спортсменам - кандидатам до участі в Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх, які є жителями міста Знам’янка, з 

метою стимулювання їх до успішних виступів на спортивній арені, відзначення 

особистого вагомого внеску в розвиток фізичної культури і спорту в місті, соціального 

захисту та підтримки. 

2. Стипендія призначається: 

2.1. спортсменам, які мають у році, попередньому щодо року призначення стипендії, 

високі спортивні досягнення в офіційних змаганнях обласного, всеукраїнського, 

міжнародного рівнів в особистому чи командному заліку; 

2.2. фахівцям – тренерам (тренерам-викладачам), які здійснювали безпосередню 

підготовку спортсмена або спортивної команди, що представляють у спортивних 

змаганнях місто Знам’янку Кіровоградської області та  мають у році, попередньому щодо 

року призначення стипендії, високі спортивні досягнення у офіційних змаганнях 

обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів; 

2.3. талановитим перспективним спортсменам - кандидатам до участі в 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх. 

3. Під високими спортивними досягненнями слід розуміти зайняття 

спортсменом/спортивною командою призових місць (І, ІІ або ІІІ) у змаганнях: 

3.1.  І рангу (Ігри Олімпіад, зимові Олімпійські Ігри, Паралімпійські Ігри, 

Дефлімпійські Ігри, Європейські Ігри, Всесвітні Ігри); 

3.2. ІІ рангу (чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, 

розиграші Кубків світу та Європи, Гран-Прі, Всесвітні шахові Олімпіади, Всесвітні 

Універсіади, інші міжнародні змагання, що включені до календарних планів федерацій 

інвалідів з відповідних нозологій); 

3.3. ІІІ рангу (чемпіонати України, розиграші Кубків України, крім молодших 

вікових груп); 

3.4. ІV рангу (чемпіонати України серед спортсменів молодших вікових груп). 

3.5. V рангу (чемпіонати Кіровоградської області, крім молодших вікових груп). 

3.6. VІ рангу (чемпіонати Кіровоградської області серед спортсменів молодших 

вікових груп). 

4. Стипендія призначається щорічно за результатами попереднього року, а 

талановитим перспективним спортсменам - кандидатам до участі в Олімпійських, 

Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх на підставі 

зарахування їх до складу таких спортсменів, затвердженого відповідним наказом 

Міністерства молоді та спорту України, розпорядженням голови Знам’янської міської 

ради на підставі рішення комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії за високі 

спортивні досягнення. 

5. Стипендія за високі спортивні досягнення призначається відповідно до рівня 

спортивних результатів у розмірах згідно додатку, а талановитим перспективним 

спортсменам - кандидатам до участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, 

Європейських і Всесвітніх іграх у двократному  розмірі відповідно  до  розміру виплат 

призерам (І місце) змагань І рангу згідно цього ж додатку (додається). 

6. Стипендія виплачується щомісяця з дня її призначення до кінця календарного 

року спортсменам, які мають у році, попередньому щодо року призначення стипендії, 

високі спортивні досягнення в офіційних змаганнях обласного, всеукраїнського, 

міжнародного рівнів в особистому чи командному заліку, фахівцям – тренерам (тренерам-

викладачам), які здійснювали безпосередню підготовку спортсмена або спортивної 
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команди, що представляють у спортивних змаганнях місто Знам’янку Кіровоградської 

області та  мають у році, попередньому щодо року призначення стипендії, високі 

спортивні досягнення у офіційних змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного 

рівнів, а талановитим перспективним спортсменам - кандидатам до участі в 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх – 

щомісяця з дня її призначення до дня проведення цих змагань та впродовж трьох місяців 

потому. 

7. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Стипендії, здійснюється за рахунок 

цільових коштів, передбачених у міському бюджеті на реалізацію Міської Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 роки. 

8. Висунення кандидатів на здобуття Стипендії здійснюється у відповідності до 

цього положення за клопотанням міських федерацій з видів спорту, спортивних 

організацій підприємств, установ, громадських організацій зі спортивною статутною 

діяльністю, на підставі поданих ними відповідних документів.  

9. Про висунення кандидатури на здобуття стипендії за високі спортивні досягнення 

претендентом не пізніше, ніж за тиждень до дня проведення засідання комісії з розгляду 

питань щодо призначення стипендії за високі спортивні досягнення, разом з клопотанням 

подається до Знам’янського відділу молоді, спорту та охорони здоров’я Знам’янського 

міськвиконкому пакет документів, а саме: 

заява претендента щодо призначення Стипендії; 

автобіографія претендента на здобуття Стипендії із зазначенням його спортивних 

досягнень; 

витяг з протоколу відповідних офіційних спортивних змагань, копія диплому, 

грамоти нагородження, або інших документів, що засвідчують спортивні досягнення 

претендента, та, якщо претендент-тренер (тренер-викладач), довідка з місця роботи, що 

підтверджує здійснення ним безпосередньої підготовки спортсмена, за підписом 

керівника закладу фізичної культури і спорту, засвідчену печаткою цього закладу; 

копія паспорту або свідоцтва про народження, якщо претендент не досяг певного 

віку; 

у разі відсутності у претендента  реєстрації місця проживання у місті Знам’янка 

Кіровоградської області - лист-подання директора ДЮСШ м.Знам’янка; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

Спортсмени - кандидати до участі в Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх подають до Знам’янського відділу 

молоді, спорту та охорони здоров’я Знам’янського міськвиконкому такий пакет 

документів: 

заява претендента щодо призначення Стипендії; 

автобіографія претендента на здобуття Стипендії із зазначенням своїх спортивних 

досягнень; 

відповідні документи, що підтверджують зарахування їх до складу спортсменів - 

кандидатів до участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і 

Всесвітніх іграх,  завірені в установленому законодавством порядку; 

копія паспорту або, якщо претендент не досяг певного віку – копія свідоцтва про 

народження і довідка про реєстрацію місця проживання у місті Знам’янка 

Кіровоградської області; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

10. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення Стипендії 

утворюється комісія з розгляду питань щодо призначення стипендії за високі спортивні 

досягнення (далі - Комісія). 
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Відповідно до покладених на неї завдань та за наявності бюджетних призначень, 

передбачених у міському бюджеті на виплату Стипендії, Комісія розглядає заяви 

претендентів щодо призначення Стипендії, проводить конкурсний відбір кандидатів. 

У разі збільшення асигнувань з міського бюджету на виплату Стипендії, Комісія 

правомочна провести повторне засідання щодо розгляду додаткових кандидатур на 

здобуття стипендії за високі спортивні досягнення. 

Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та 

членів Комісії.  

Персональний склад Комісії затверджується міською радою. Члени Комісії беруть 

участь у її роботі на громадських засадах. 

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. 

Засідання Комісії проводить  її голова або за дорученням голови Комісії його заступник. 

Засідання Комісії вважається правомочним,  якщо на ньому присутні не менш як дві 

третини його складу. 

Рішення Комісії про висунення кандидатів на призначення Стипендії приймається 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

Комісії. 

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова або його 

заступник, що веде засідання. 

Рішення Комісії є підставою для підготовки проекту розпорядження Знам’янського 

міського голови про призначення Стипендії. 

Організаційне та матеріальне  забезпечення роботи Комісії здійснюється 

Знам’янським міськвиконкомом. 

11. Інформація про призначення стипендії може бути опублікована в місцевій газеті 

«Знам’янські вісті» та інших засобах масової інформації. 

12. Підставою для щомісячної виплати Стипендії на визначений термін є 

Розпорядження Знам’янського міського голови. Призначення Стипендії за високі 

спортивні досягнення в офіційних змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного 

рівнів в особистому чи командному заліку у році, попередньому щодо року призначення 

стипендії, не позбавляє права на одночасне присудження Стипендії спортсмену - 

кандидату до участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і 

Всесвітніх іграх. Після закінчення календарного року стипендіат має право на повторне 

висунення своєї кандидатури на призначення Стипендії. 

13. Позбавлення стипендіата Стипендії може бути здійснено  міським головою за 

поданням комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії Знам’янського 

міськвиконкому за високі спортивні досягнення в разі зміни його місця реєстрації, 

дискваліфікації або відрахування з ДЮСШ м.Знам’янка, виявлення недостовірної 

інформації в документах, які було подано, порушення інших вимог цього Положення. 

Рішення про позбавлення стипендії оформляється відповідним розпорядженням  

міського голови на підставі подання (рішення) комісії з розгляду питань щодо 

призначення стипендії за високі спортивні досягнення.  

У разі виключення спортсмена зі складу спортсменів - кандидатів до участі в 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх 

виплата стипендії припиняється. Припинення виплат здійснюється на підставі 

розпорядження Знам’янського міського голови за поданням відділу молоді, спорту та 

охорони здоров’я  Знам’янського міськвиконкому. 
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           Затверджено  

рішенням міської ради  

від 22  липня 2016р. № 265                 

 

Склад комісії 

для визначення конкурсного відбору кандидатур стипендіатів 

 

1. Загородня Валентина Григорівна – голова комісії, перший заступник міського 

голови. 

2. Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту. 

3. Гавришевський Євгеній Олександрович – директор КДЮСШ. 

4. Довгаленко Володимир Олександрович – член виконавчого комітету, ветеран 

спорту. 

5. Сопільняк Юрій Михайлович  - депутат міської ради, голова постійної комісії з 

питань освіти, культури, молоді та спорту. 

6. Тітарєв Олег Борисович – депутат міської ради, заступник голови постійної комісії 

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

7. Озеряний Віктор Анатолійович - депутат міської ради. 

 
            Додаток   
(до Положення про стипендії за 

високі спортивні досягнення) 

 

Розмір стипендії 

за високі спортивні досягнення 

 

Призерам Олімпійських Ігор, Паралімпійських Ігор, Дефлімпійських Ігор, Європейських 

Ігор, Всесвітніх Ігор при умові виступу спортсмена за Україну у відповідності до 

зайнятого місця: 

I місце - 1000 грн. 

II місце-  800 грн. 

III місце - 600 грн. 
Призерам чемпіонатів світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, Кубків світу 

та Європи, Гран-Прі, Всесвітніх шахових Олімпіад, інших міжнародних змагань, що 

включені до календарних планів федерацій інвалідів з відповідних нозологій, при умові 

виступу спортсмена за Україну у відповідності до зайнятого місця: 

I місце -  450 грн. 

II місце-  350 грн. 

III місце - 300 грн. 
Призерам чемпіонатів України, Кубків України (крім молодших вікових груп) при умові 

виступу спортсмена за Кіровоградську область у відповідності до зайнятого місця: 

I місце - 350 грн. 

II місце- 300 грн. 

III місце - 250 грн. 
Призерам чемпіонатів України серед спортсменів молодших вікових груп, при умові 

виступу спортсмена за Кіровоградську область у відповідності до зайнятого місця: 

I місце -  250 грн. 

II місце-  200 грн. 
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III місце - 150 грн. 
Призерам чемпіонатів обласного рівня (крім молодших вікових груп) при умові виступу 

спортсмена за місто Знам’янка у відповідності до зайнятого місця: 

I місце -  150 грн. 

II місце-  100 грн. 

III місце - 50 грн. 
Призерам чемпіонатів обласного рівня серед спортсменів молодших вікових груп, при 

умові виступу спортсмена за місто Знам’янка у відповідності до зайнятого місця: 

I місце -  100 грн. 

II місце-  50 грн. 

III місце - 30 грн. 

 
Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:   Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки житлового фонду 

та благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017 роки 

Інформувала: Н.Купріянова, начальник УМА та ЖКГ. 

Вирішили: Рішення  №266 затвердити з доповненням за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 3 

П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

                          сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22   липня   2016  року        №266 

м. Знам`янка 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми підтримки житлового  

фонду та благоустрою міста  

Знам’янки на 2016-2017 роки 

 

З метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Внести зміни та доповнення до орієнтовного переліку заходів щодо виконання 

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

роки, затвердженого рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року №49, а саме: 

-   пункту 3 розділу ІV «Надання якісних житлово-комунальних послуг»; 

-   пунктів 1,2,5,6,9,10,11 розділу V «Благоустрій»; 

-   розділ V «Благоустрій» доповнити пунктами 14,15,16; 

       виклавши їх в наступній редакції   
VIII. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ 

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ЗНАМ’ЯНКИ НА 2016-2017 РОКИ 

№з/п Назва заходу Термін 

реалізації 

ІV. Надання якісних житлово-комунальних послуг 

3 Придбання обладнання та запасних частин на автотранспорт, техніку 

комунальним підприємствам міста 

2016-2017 

V. Благоустрій 
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1 Догляд, утримання, облаштування території міських кладовищ (діючих та 

закритих) та поховання одиноких померлих 

2016-2017 

2 Придбання вапна,  піску, солі, протиожеледних матеріалів (сумішей), вапняне 

фарбування дерев та бордюрів 

2016-2017 

5 Благоустрій територій міста загального користування та прибудинкових 

територій багатоквартирних житлових будинків  -придбання, улаштування  та 

ремонт дитячих та спортивних майданчиків;  придбання, улаштування  та 

ремонт майданчиків (місць) відпочинку мешканців; встановлення та ремонт 

лавок; встановлення та ремонт парканів, огорож; озеленення територій міста 

загального користування, прибудинкових територій та приватного сектору 

2016-2017 

6 Транспортні послуги по плануванню територій, вивезенню сміття, листя, 

гілок, ґрунту та ін. відходів 

2016-2017 

9 Придбання контейнерів, урн, сміттєвих баків, улаштування сміттєвих 

майданчиків 

2016-2017 

10 Утримання, поточний та капітальний ремонт  тротуарів, прибудинкових та 

дворових територій житлових масивів, поточний ремонт об’єктів 

благоустрою, улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на 

окремих ділянках  

2016-2017 

11 Придбання, виготовлення, улаштування, утримання та ремонт автобусних 

зупинок 

2016-2017 

14 Придбання автотранспортної техніки, механізмів та приладів для виконання 

робіт з благоустрою  та запасних частин 

2016-2017 

15 Влаштування та ремонт малих архітектурних форм 2016-2017 

16 Придбання, улаштування пристроїв на пішохідних переходах 2016-2017 

17 Роботи, послуги по благоустрою зеелених зон 2016-2017 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови  

      з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради  з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища (гол.А.Тесленко). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

Слухали:   Про внесення змін та доповнень до Міської комплексної програми розвитку  

автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. 

Знам’янка на 2014-2016 роки. 

Інформувала: Н.Купріянова, начальник УМА та ЖКГ. 

Вирішили: Рішення  №267 затвердити з доповненням за результатами голосування 

за – 24 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 4 

П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

                          сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22   липня   2016  року        №267 

м. Знам`янка 

Про внесення змін та доповнень до Міської  

комплексної програми розвитку  

автомобільного транспорту  

та забезпечення безпеки дорожнього руху  

у м. Знам’янка на 2014-2016 роки 
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  З метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
1. Внести зміни та доповнення до пунктів 6,7 розділу ІІ «Забезпечення безпеки 

дорожнього руху та розвитку дорожньо-мостового господарства, вулиць і доріг 

населених пунктів області та доріг загального користування» Міської комплексної 

програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки 

дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014—2016 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 25 липня 2014 року №1452, виклавши підпункт 6.32 в такій 

редакції та доповнивши  підпунктами 6.34,7.6   

№ з/п Перелік заходів програми 

Термін 

навик 

заходу 

(за 

рока 

ми) 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Очіку 

ваний 

резуль

тат 

1 2 3 4 5 6 7 

ІІ. Забезпечення безпеки дорожнього руху та розвитку дорожньо-мостового господарства, 

вулиць і доріг населених пунктів області та доріг загального користування 

6.32 

Утримання доріг, очищення 

бордюрів, узбіч від нанесеного 

бруду та ґрунту 

2014-

2016 

Управління 

МА та 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

Згідно з рішенням 

про міський 

бюджет 

 

6.34 

Капітальний ремонт покриття 

проїзної частини з вулиць до 

багатоповерхових будинків, 

дворових та прибудинкових 

територій житлових масивів 

2016 

Управління 

МА та 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

Згідно з рішенням 

про міський 

бюджет 

 

7.6 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

проведенню робіт на територіях 

загального користування, дворових 

та прибудинкових територіях  

2016 

Управління 

МА та 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

Згідно з рішенням 

про міський 

бюджет 

 

4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови  

      з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради  з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища (гол.А.Тесленко). 

 

                            Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015р. №56 «Про 

міський бюджет на 2016 рік». 

Інформувала: О.Лепетко, заступник начальника фінансового управління. 

Вирішили: Рішення  №268 затвердити з доповненням за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 
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П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22  липня   2016 року                                                                                 №268 

м. Знам’янка 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25 грудня 2015р. №56 

«Про міський бюджет на 2016 рік» 

 

 На підставі ст.20, 43, 55, 73, 76, 77, 78, 93, 101 Бюджетного кодексу України, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 56 «Про міський 

бюджет на 2016 рік», від 14.01.2016 року №76  Про внесення змін до рішення міської ради 

від 25 грудня 2015р. №56 «Про міський бюджет на 2016 рік», від 18.03.2016 року №151 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015р. №56 «Про міський 

бюджет на 2016 рік»; від 22.04.2016 року №181 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25 грудня 2015р. №56 «Про міський бюджет на 2016 рік», від 20.05.2016 року 

№205 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015р. №56 «Про міський 

бюджет на 2016 рік», від 17.06.2016 року №232 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25 грудня 2015р. №56 «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:  

збільшити власні доходи загального фонду міського бюджету на 10280,0 тис. грн. 

відповідно до виконання дохідної частини міського бюджету;    

збільшити видатки міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

на 10280,0 тис. грн. відповідно до змін обсягу доходів, в тому числі:  

- видатки загального фонду міського бюджету – на 6315,02 тис. грн.; 

- видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) – на 3964,98 

тис. грн.; 

збільшити доходи та видатки загального фонду міського бюджету на 302,7 тис. грн. 

за рахунок збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів в т.ч.:  

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 

дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу відповідно до 

розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 24 червня 2016 

р. № 265-р «Про внесення змін до обсягів субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій і допомоги населенню», довідки 

департаменту фінансів Кіровоградської облдержадміністрації від 29.06.2016р. № 

288 на 75,0 тис.грн.;  

- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на                 

59,5 тис. грн. відповідно до листа департаменту фінансів ОДА від 02 липня 

2016р.                      № 02.1-28/1046/2; 
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- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на           

68,2 тис. грн. відповідно до листа департаменту фінансів ОДА від 02 липня 

2016р.            № 02.1-28/1046/2; 

- за рахунок субвенції із селищного бюджету смт. Знам’янка Друга міському 

бюджету м. Знам’янка на компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, 

які мешкають на території смт. Знам’янка Друга та с. Водяне на пільговий проїзд 

у сумі 100,0 тис. грн., в тому числі: автомобільним транспортом - у сумі 85,0 тис. 

грн., на залізничному транспорті – у сумі 15,0 тис. грн. (відповідно до рішення 

Знам’янської Другої селищної ради від 13 липня 2016 року №71); 

збільшити доходи загального фонду та видатки спеціального фонду міського 

бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 3976,897 тис. грн. 

відповідно до Постанови КМУ від 24 червня 2016 р. № 395; 

здійснити перерозподіл видатків міського бюджету, в тому числі зменшити видатки 

спеціального фонду міського бюджету з одночасним збільшенням видатків загального 

фонду міського бюджету на суму 15,6 тис. грн. за рахунок зменшення обсягу коштів 

переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (без урахування 

міжбюджетних трансфертів); 

збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 7941,877  тис. 

грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 7941,877 тис. 

грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду);  

внести відповідні зміни до додатків 1, 3, 4, 6, 7 (додаються); 

викласти додатки 2 та 5 у новій редакції. 

        2. Визначити, що кошти субвенції з міського бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів 

спрямовуються на фінансування заходів  Програми економічного і соціального розвитку 

м. Знам’янка на 2016 рік, визначених розділом 2.3.10. «Мобілізаційна підготовка» у сумі 

20,0 тис. грн. 

        3. Надати субвенцію із загального фонду міського бюджету по КТКВК 250380 «Інші 

субвенції» районному бюджету Знам’янського району для утримання центральної 

районної лікарні у сумі 500,0 тис.грн. за рахунок доходів міського бюджету. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол. М.Терновий).       

                                                       

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:  Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 

Інформувала: В.Загородня, перший заступник міського голови. 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 5 

проти – 0 

утримався – 22 

не голосували – 1 

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від    22  липня   2016 року                                                                                №----- 

м. Знам’янка 

 

Про дозатвердження персонального складу  

виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

 

Враховуючи пропозиції міського голови, на підставі п.1 ст.26, п.3 ст.42. п.3 ст.51 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Дозатвердити персональний склад виконавчого комітету Знам`янської міської ради 

сьомого скликання: 

 Школа Віктор Іванович – голова громадської організації «Союз Чорнобиль 

України» 

 Фесюн Микола Степанович – голова Знам’янської міської спілки ветеранів війни в 

Афганістані. 
 

 

      Секретар міської ради ----------------------------- Н.Клименко 
 

 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішення Знам’янської міської ради від 22.04.2016 року 

№194 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

міської ради». 

Інформувала: В.Загородня, перший заступник міського голови. 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 4 

проти – 0 

утримався – 23 

не голосували – 1 
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П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від    22  липня   2016 року                                                                                №----- 

м. Знам’янка 

 

Про внесення змін до рішення Знам’янської 

міської ради від 22.04.2016 року № 194 

«Про затвердження структури та загальної 

чисельності апарату Знам’янської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради» 

 

Розглянувши  пропозицію  міського  голови,  керуючись  пунктом  5  частини 

першої статті 26, пунктом 5 та 6 частини четвертої статті 42, статтею 51, частиною 

першою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а : 

1.  Внести  зміни  до  рішення  міської  ради  від  22.04.2016р.  №194  «Про  затвердження  

структури  та  загальної  чисельності  апарату  Знам’янської  міської  ради  та  її 

виконавчого комітету, виконавчих  органів міської ради, а саме:  у пункт 1 додатку 2, 3 у 

Розділ «Загальна чисельність» замість цифри «6» зазначити цифру «5»; пункт 17  

«фінансове  управління»  замість  цифри  «9»  зазначити  цифру  «10»;у  пункті  1 додатку  

3  «Заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  –начальник  

фінансового  управління»  виключити;пункт  17  додатку  3   доповнити «Заступник  

міького  голови  з  питань діяльності  виконавчих  органів-начальник фінансового 

управління». 
 

Секретар міської ради-------------------------Н.Клименко 

 
 

 

Слухали:  Про затвердження заступника міcького голови з питань діяльності 

виконавчих органів – начальника фінансового управління. 

Інформувала: В.Загородня, перший заступник міського голови. 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 0 

проти – 4 

утримався – 23 

не голосували – 1 

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22  липня   2016 року                                                                                №------ 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження заступника міcького голови 

з питань діяльності виконавчих органів –  

начальника фінансового управління 
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 Розглянувши пропозицію міського голови, керуючись пунктом 5 частини четвертої 

статті 42, статтею 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

В и р і ш и л а : 

1. Затвердити заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів – 

начальником фінансового управління Лихоту Галину Вікторівну, ввівши її до 

складу виконавчого комітету Знам’янської міської ради за посадою. 

 

Секретар міської ради------------------------------Н.Клименко 

 

 

Слухали:  Про затвердження Положень про  відділи, управління, служби  Знам’янської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

Інформувала: Н.Клименко, секретар міської ради. 

Вирішили: Рішення №269 затвердити за результатами голосування 

за – 21 

проти – 0 

утримався – 6 

не голосували – 1 

                                П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від   22   липня  2016  року                                                                          №269 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження Положень про  відділи,  

управління, служби  Знам’янської міської ради  

та її виконавчого комітету 

 

Враховуючи рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання від 22 квітня 

2016 року №194 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих  органів міської ради», 

беручи до уваги рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради № 166 від 07 

червня 2016 року, керуючись ст. 26, ч.4 ст. 54 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити Положення про відділи, управління, служби Знам’янської міської ради 

та її виконавчого комітету (додаються). 

2. Рішення про затвердження Положень про відділи, управління, служби Знам’янської 

міської ради та її виконавчого комітету вступає в дію з 01.07.2016 року. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальників відділів, 

управлінь, служб Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради, керуючу 

справами міськвиконкому та заступників міського голови відповідно до розподілу 

функціональних обов’язків. 

 

 

                            Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:  Звіт міського голови про роботу виконавчих органів  за ІІ квартал 2016 року. 

Інформувала: В.Загородня, перший заступник міського голови. 

Вирішили: Проект рішення  не прийнятий  за результатами голосування 

за – 1 

проти – 3 

утримався – 23 

не голосували – 1 
П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від   22    липня  2016  року                                                                          №---- 

м.Знам’янка 

 

Звіт міського голови  

про роботу виконавчих органів  

за ІІ квартал 2016 року 

 

 Відповідно до рішення міської ради від 19.02.2016 року №130 «Про затвердження 

Положення про звітування Знам’янського міського голови, виконавчих органів, постійних  

комісій та депутатів Знам’янської міської ради», керуючись ст.ст.42, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а : 

 

Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за ІІ квартал 2016 року взяти до 

відома (додається). 

 

Секретар міської ради-------------------------------Н.Клименко 

 

 

Робота депутатського корпусу 

Основною формою роботи ради були і залишаються сесії. За звітний період відбулося 3 

пленарні засідання сесій Знам’янської міської ради сьомого скликання. Свої повноваження рада 

реалізовувала шляхом прийняття рішень, яких за звітний період ухвалено – 87. 

Нинішній депутатський корпус складає 34 депутати. Всі вони обізнані з проблемами міста, а 

головне – спроможні їх вирішувати та результативно працювати в раді, відстоюючи інтереси своїх 

виборців і міста в цілому. І у цьому їм допомагають небайдужість та активна життєва позиція. 

Для ефективної роботи Знам’янської міської ради створено та працюють сім постійних 

комісій:  

 постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку міста (гол. М.Терновий);  

 постійна комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту (гол. Ю.Сопільняк);  

 постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища (гол. А.Тесленко);  

 постійна комісія з питань землекористування та будівництва (гол. О.Кузін);  

 постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. 

Л.Семиніна);  

 постійна комісія з питань споживчого ринку, підприємництва та правової політики (гол. 

С.Кліпацький);  

 постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення ( гол. В.Мацко). 

На сьогоднішній день на контролі постійних комісій міської ради залишається 161 рішення 

міської ради.  
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Станом на 17.06.2016 року у міській раді на контролі знаходяться 36 міських цільових 

програм. Заслухано 3 звіти про хід виконання програм, прийнято 4 рішення внесення змін і 

доповнень до міських програм. 

На виконання Плану роботи міської ради, під час проведення Дня депутата, були розглянуті 

питання щодо подання депутатами міської ради декларацій про майно, доходи, витрати 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік; вимоги та основні засади реалізації законів 

Україн «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання корупції»; питання регулювань 

конфлікту інтересів під час здійснення депутатами своїх повноважень.  

Питання, порушені депутатами міської ради, виносяться на розгляд пленарних засідань та 

передаються на виконання відповідальним структурним підрозділам виконавчого комітету, 

державним установам та організаціям. Протягом звітного періоду надійшло 20 депутатських 

запитів. Відділом по обслуговуванню ради спільно з депутатами міської ради здійснюєть 

контроль за своєчасністю надання відповідей та результатом їх розгляду. 

Депутатами міської ради проводилися зустрічі з виборцями на виборчих округах, з 

головами квартальних та будинкових комітетів. Зокрема, протягом травня-червня під час 

проведення звітно-виборчих зборів громадян по виборах квартальних комітетів м.Знам’янка (34 

зустрічі, організовані відділом по обслуговуванню ради). 

Варто відзначити, що значну кількість рекомендацій постійних депутатських комісій з 

соціально-економічних, житлово-комунальних, гуманітарних питань було враховано в роботі 

виконавчого комітету. 

Враховуючи вимоги законодавства щодо прийняття рішень органів місцевого 

самоврядування в особі міських рад (ч.1 ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні») питань, щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, 

парків, скверів та вимоги про включення до словника Єдиних та Державних реєстрів нерухомого 

майна, котрі розташовані на даних вулицях, провулках, 22 квітня 2016 року прийнято рішення 

№195 «Про затвердження розпорядження міського голови від 18 лютого 2016 року №8 «Про 

перейменування вулиць та провулків м. Знам’янка». Дані направлені до Інформаційного центру 

Міністерства юстиції України щодо внесення до словника Єдиного та Державного реєстру 

інформаційної мережі Міністерства юстиції України перейменованих вулиць та провулків. 

Загалом перейменовано 55 вулиць та провулків в місті Знам’янка. 

Виконавчим органом Знам'янської міської ради є її виконавчий комітет у складі 12 членів 

виконкому. 

 

Одним із напрямків роботи відділу по обслуговуванню ради є організація роботи з 

органами самоорганізації населення. Будинкові та квартальні комітети здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах. На території міста діють 16 будинкових комітетів, 34 

квартальні комітети, робота яких стимулюється, зокрема: оформлено передплату газети міської 

ради «Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2016 року для 128 членів органів самоорганзіації населення 

(голів квартальних та будинкових, секретарів будинкових комітетів міста) та для 11 ветеранів-

вуличкомів. 

Відділом здійснюються організаційні заходи по проведенню щорічного міського огляду-

конкурсу на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоповерховий будинок», «Краще об”єднання 

співвласників багатоквартирного будинку». Забезпечено прийом документів від 14 учасників (на 

звання «Краща вулиця» - 1 учасник; «Кращий багатоповерховий будинок» - 3 учасника, «Краще 

об”єднання співвласників багатоквартирного будинку» - 10 учасників). Підсумки проведення 

конкурсу будуть оголошені під час урочистостей до Дня міста. 

 

Організаційна робота 

Організаційний відділ є головною ланкою здійснення взаємодії виконавчого комітету з 

обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями. При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, він 

взаємодіє з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами виконкому, органами 

місцевого самоврядування.  

Так, протягом ІІ кварталу було виконано організаційні заходи з нагоди відзначення 

державних та професійних свят: 
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- 30-ї річниці аварії на ЧАЕС (підготовка розпорядження, організація проведення 

засідання оргкомітету; підготовка виступу міському голові, підготовка сценарію та 

проведення урочистих зборів, підготовка відеоматеріалів, підготовка та розсилка 

запрошень чорнобильцям та вдовам; організація проведення панахиди, мітингу-реквієму, 

забезпечення: почесної варти, участі трудових колективів підприємств, установ, 

організацій в міських заходах, наявності квітів для покладання до пам’ятного знаку; 

виготовлення стенду «Пам’ять про подвиг загиблих героїв-чорнобильців в наших серцях 

буде жити вічно»); 

- Дня пам’яті та примирення (організація проведення акції «Перша хвилина миру» в 

УПЦ Преподобного Сергія Радонезького, а саме: молебень за мир та злагоду в Україні, 

запалення вогню миру); 

- Дня Перемоги (підготовка розпорядження, організація проведення засідань оргкомітету; 

підготовка виступу міському голові, забезпечення участі трудових колективів 

підприємств, установ, організацій в урочистій ході; забезпечення квітів для покладання 

на меморіальному кладовищі та під час об’їзду пам’ятних місць); 

- Дня Європи (підготовка розпорядження, організація засідань оргкомітету, підготовка 

виступу міському голові, постійний контроль за виконанням підготовчих заходів до 

проведення свята); 

- Дня захисту дітей (підготовка розпорядження, організація проведення засідань 

оргкомітетів, підготовка сценарію, виступу міському голові, забезпечення декорацій, 

погодження концертних номерів, проведення заходу 04.01.2016, відкриття дитячих 

майданчиків); 

- Дня медичного працівника (підготовка розпорядження, сценарію, виступу міському 

голові, забезпечення квітів для вручення нагородженим особам, погодження концертних 

номерів, проведення заходу); 

- Дня Скорботи (підготовка розпорядження, організація проведення засідань оргкомітету; 

підготовка виступу міському голові, забезпечення участі трудових колективів 

підприємств, установ, організацій в урочистій ході; забезпечення квітів для покладання 

на меморіальному кладовищі); 

- Дня Конституції України (підготовка розпорядження, організація засідань оргкомітету, 

підготовка виступу міському голові, організація вручення паспортів дітям, яким 

виповнилося 16 років у червні під час урочистостей, забезпечення квітів для покладання; 

підготовка та розсилка вітальних листівок). 

 На даний час ведеться підготовка до святкування Дня міста, проведення щорічного міського 

конкурсу «Людина року», святкування 25-ї річниці незалежності України.  

 Всі події широко та постійно висвітлюються у міських засобах масової інформації та на веб-

сайті міської ради. 

Організаційним відділом готуються та подаються в ЗМІ привітання та звернення міського 

голови з нагоди відзначення державних та професійних свят, пам’ятних дат. 

  

Відділ загальний, контролю та роботи зі зверненнями громадян 

Протягом квітня- червня 2016 року проведено 6 засідань виконавчого комітету міської ради, 

на яких було прийнято 95 рішень, серед яких питання соціального і економічного розвитку міста, 

житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, торгівлі і побуту, соціального 

захисту дітей, їх житлових та майнових прав.  

 Міською владою протягом звітного періоду проведено заходи, спрямовані на стабілізацію 

суспільно-політичної ситуації в місті та усунення причин, що викликають збільшення кількості 

звернень громадян. А саме: міським головою не рідше ніж два рази на місяць, проводяться наради 

з керівниками управлінь, відділів апарату управління міськвиконкому та керівниками 

комунальних підприємств міста. Під час нарад проводиться аналіз стану виконання доручень 

міського голови за попередні тижні та ставляться завдання перед відповідними керівниками та 

підрозділами. Серед головних завдань – робота із зверненнями громадян, санітарний стан міста, 

виконання робіт по благоустрою центральної частини міста, поточний ремонт дорожнього 

покриття вулиць, відновлення вуличного освітлення, встановлення ігрових майданчиків для дітей. 

Особлива увага приділяється виконанню антикризових заходів, поповненню міського бюджету та 

виплаті заробітної плати працівникам бюджетної галузі.  
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У межах компетенції міським головою було видано 60 розпоряджень.  

Протягом квітня-червня 2016 до міськвиконкому відділом взято на контроль 748 актів та 

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови та 

заступників голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, виконано – 662, 86 

перебувають на виконанні. 273 листа надійшло від установ та організацій міста Знам’янка та смт. 

Знам’янка Друга та с. Водяне. 

Протягом звітного періоду надійшло 603 звернення громадян, що на 13 звернень більше 

порівняно з І кварталом поточного року, на 310 більше ніж за ІІ квартал 2015 року.  

120 звернень громадян надійшли на розгляд з Урядової гарячої лінії та з Кіровоградського 

обласного контактного центру, по яких прийнято відповідні рішення та надано письмові відповіді 

заявникам, за відповідний період 2015 – 67 звернень, за 1 квартал 2016 – 252.  

Зверненням громадян на особистих прийомах приділяється належна увага. У кожному 

випадку заявникам надається допомога або вишукуються шляхи вирішення їх проблем, надаються 

аргументовані відповіді та роз`яснення. На особистий прийом міського голови звернулось 46 

громадян. 

Всі звернення, що надходять до міськвиконкому, міський голова розглядає особисто, дає 

відповідні доручення виконавцям. Від виконавців міський голова вимагає позитивного вирішення 

питань, що належать до їх компетенції. Заявники обов`язково повідомляються про результати 

розгляду їх звернень у терміни, зазначені законодавством України. 

Під особистий контроль міського голови взято роботу із зверненнями громадян щодо 

здійснення виплат заробітної плати, виконання чинних Законів України, інших нормативно-

правових актів, доручень Президента України стосовно соціального захисту найменш захищених 

верст населення.  

 Особисті та особисті виїзні прийоми проводяться міським головою та керівництвом міської 

ради відповідно до графіків, затверджених розпорядженням міського голови від 29 січня 2016 

року №17 та розпорядженням міської ради №6 від 01.02.2016р, «Про затвердження графіка 

особистого прийому та особистого виїзного прийому громадян керівництвом виконавчого 

комітету Знам`янської міської ради». 

Особлива увага приділяється вирішенню питань, які порушують ветерани війни і праці, 

інваліди, учасники АТО, переселенці із зони АТО, пенсіонери, особи, які  постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС, багатодітні сім`ї, діти-інваліди, одинокі матері та особи, які потребують 

соціального захисту та підтримки. 

Відділом проводиться аналітична робота та узагальнення причин надходжень звернень 

громадян. Встановлений контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, якості та 

вичерпності відповідей. Звертається увага на недопущення надання неоднозначних, 

необґрунтованих або неповних відповідей заявникам. У відділі кожен заявник має можливість 

перевірити хід виконання поданого ним звернення та ознайомитися з матеріалами відповідних 

звернень.     

Відділу було надане протокольне доручення виконавчого комітету щодо аналізу причин 

збільшення звернень громадян та стану їх виконання (скільки виконано, скільки перебувають на 

контролі, ін.). Розпорядженням міського голови №112 від 06.06.16 року було створено комісію 

щодо здійснення перевірок у відділах та управліннях міськвиконкому, комунальних 

підприємствах та ін. та затверджено Показники щодо оцінювання рівня організації роботи із 

зверненнями громадян. На виконання розпорядження міського голови здійснені перевірки: КП 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» (нач.Дегтярь Е.Г.), ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» м.Знам’янка (нач.Рябов О.М.), Знам’янського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» 

(нач.Ковбасюк О.М.); щодо аналізу причин збільшення звернень громадян робота триває. По 

закінченню перевірок буде проведено розширене засіданням постійно діючої комісії з питань 

розгляду звернень громадян із запрошенням відповідальних за ведення роботи із зверненнями 

громадян. 

За допомогою комп’ютерної програми "Звернення громадян" щоп'ятниці надаються 

нагадування виконавцям щодо дотримання термінів розгляду звернень громадян та узагальнена 

інформація про своєчасність розгляду звернень громадян у відділах та структурних підрозділах 

виконавчого комітету Знам`янської міської ради міському голові. 
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Протягом ІІ кварталу було проведено 3 засідання міської постійно діючої комісії з питань 

розгляду звернень громадян згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови. 

По результатах засідань складені протоколи та надані відповідні протокольні доручення. 

На сторінках газети „Знам`янські вісті” постійно висвітлюються матеріали сесії міської 

ради, діяльності виконавчого комітету міської ради, роз`яснення з питань реалізації громадянами 

права на звернення та особистий прийом. Не рідше, ніж один раз у квартал в місцевій газеті 

"Знам`янські вісті" та на WEB-сайті Знам`янської міської ради публікуються довідки з питань 

розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Знам`янської міської ради. 

 

Бюджет міста за звітний період 

Фінансовим управлінням Знам’янського міськвиконкому протягом ІІ кварталу 2016 року 

проводилась відповідна робота, яка була спрямована на забезпечення належного виконання 

міського бюджету та економного витрачання бюджетних коштів.  

Станом на 16 червня 2016 року до загального фонду міського бюджету м.Знам’янка 

надійшло власних і закріплених доходів у сумі 42981,9 тис. грн., що складає 125,2% виконання 

планових показників за січень-червень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 34338,1 тис. 

грн.) та 55,9% до затверджених доходів на 2016 рік (план року з урахуванням змін складає 76907,2 

тис. грн.). 

До спеціального фонду міського бюджету м. Знам’янка (без врахування власних надходжень 

бюджетних установ) надійшло доходів у сумі 103,4 тис. грн., що складає 126,9 % планових 

показників за січень – червень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 81,5 тис. грн.) та 37,9 % 

до затверджених доходів на 2016 рік (план року з урахуванням змін складає 273,0 тис. грн.). 

Станом на 16.06.2016 року в міському бюджеті м.Знам’янка проведено видатки на загальну 

суму 107037,5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 103027,8 тис.грн., по спеціальному 

фонду – 4009,7 тис.грн в тому числі бюджет розвитку – 1479,7 тис.грн. 

Протягом січня-червня 2016р. на захищені видатки загального фонду міського бюджету 

спрямовано 39273,0 тис.грн, або 75% від обсягу видатків без урахування міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету. За економічними статтями видатки становлять: на заробітну 

плату з нарахуваннями – 32749,1 тис.грн, медикаменти – 254,0 тис.грн., харчування – 1334,4 

тис.грн, енергоносії та комунальні послуги – 4033,0 тис.грн.; стипендії – 902,5 тис.грн. 

В міському бюджеті забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ. Енергоносії і комунальні послуги профінансовані в повному обсязі.  

Станом на 16 червня 2016 року до міського бюджету м. Знам’янка надійшло трансфертів: 

 з державного бюджету у сумі 72990,9 тис. грн., що складає 97,4% виконання планових 

показників за січень-червень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 74969,1 тис. грн.), з них: 

стабілізаційна дотація – 885,0 тис. грн., або 100% плану; 

за державними програмами соціального захисту населення (пільги, субсидії, дитячі 

допомоги) – 50607,8 тис. грн., або 103,9% плану (52586,0 тис. грн.); 

освітня субвенція – 12109,8 тис. грн., або 100% плану; 

медична субвенція – 9388,3 тис. грн., або 100% плану. 

з інших бюджетів (селищний бюджет смт. Знам’янка Друга) надійшли кошти субвенції у 

сумі 100,0 тис. грн. на компенсацію пільгового перевезення громадян (100% плану). 

Станом на 16 червня 2016 року перераховано з міського бюджету м. Знам’янка до 

державного бюджету коштів у сумі 6461,5 тис. грн., з них: 

реверсна дотація – у сумі 6096,5 тис. грн.; 

субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 

у сумі 365,0 тис. грн. 

Станом на 16 червня 2016 року перераховано Знам’янському районному бюджету медичну 

субвенцію у сумі 3068,5 тис. грн. 

За ІІ квартал 2016 року підготовлено фінансовим управлінням та схвалено міською радою 4 

рішення щодо уточнення міського бюджету на 2016 рік та звіт про виконання міського бюджету за 

І квартал 2016р. 

Економіка міста 

Одним із важливих завдань моєї передвиборної програми було забезпечення реалізації 

Програми соціально-економічного розвитку міста. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
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Міськвиконком постійно співпрацює з керівниками промислових підприємств міста по 

виконанню щомісячних планових та очікуваних обсягів виробництва, реалізації 

промислової продукції, перспектив розвитку виробництва.  

З метою просування продукції промислових підприємств на внутрішні та зовнішні ринки 

для участі в форумах, виставках, конкурсах, до керівників підприємств постійно доводиться 

інформація про проведення таких заходів. 

За підсумками роботи промислових підприємств міста за січень-травень 2016 року 

реалізовано продукції на 73768,5 тис.грн., що в 1,5 рази більше ніж за аналогічний період 

минулого року. Реалізовано промислової продукції по галузях: харчова – 40141 тис.грн. 

(збільшення в 1,8 рази), хімічна – 29800,6 тис.грн. (збільшення в 1,45 рази), машинобудування – 

794,8 тис.грн. (збільшення на 4%), поліграфічна – 212,3 тис.грн. (збільшення в 1,4 рази), 

виробництво та розподілення води – 2819,8 тис.грн. (збільшення на 8,9%). Темпи росту обсягів 

промислового виробництва до минулорічних склали 93,3% в т. ч. по галузях: харчова – 100,5% 

(ТОВ“Агропродукт”, ПСП «Агропроменерго», ТОВ“Знам’янський хлібокомбінат”, ТОВ 

«Знамянська кондитерська фабрика»), хімічна – 89,5% (ТОВ “Геоїд”), машинобудування – 118,3% 

(ПАТ «Завод «Пуансон»), поліграфічна – 94,5% (Міськдрукарня), ремонт і технічне 

обслуговування машин – 60,4%.  

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ 

Підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 

капітальних вкладень 5905 тис.грн., що становить 208,2 грн. на одну особу. Одним із основних 

джерел фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.  

За звітний період впроваджено проект «Капітальний ремонт вул. Партизанська від вул. 

Павлова до вул. Гагаріна в м. Знам’янка Кіровоградської області» загальна вартість якого склала 

815,705 тис. грн. 

ПРЯМІ ІНО ЗЕМНІ ІНВ ЕСТИЦІЇ 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку м. Знам’янки, станом на 

01.04.2016р. склав 2,5 млн.дол. США та зменшився на 0,6% порівняно з початком 2016р. На одну 

особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій становить 88,9 дол. США. В економіку міста 

вклали капітал інвестори з Нідерландів, Німеччини та Панами. Найбільші обсяги інвестицій 

зосереджені на підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської 

діяльності. Зниження обсягу прямих іноземних інвестицій відбулося за рахунок коливання курсу 

долара. 

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ 

Обсяг експорту товарів по місту склав 601,5 тис. дол. США. Порівняно з попереднім роком 

обсяг експорту збільшився на 30,3%, Обсяг експорту у розрахунку на одну особу населення 

становив 21,2 дол. США. Основним ринком збуту товарів були країни Європейського Союзу. 

Основу товарної структури експорту склали готові харчові продукти. 

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Середньомісячна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику м. Знам’янки по 

підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах 

юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за перший квартал 2016 року 

зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 25,2 % і становила 4556 грн., що у 

3,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати. Рівень заробітної плати по місту перевищив 

середній показник по області на 33,2%.  

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ 

Виконавчим комітетом затверджені місця для тимчасового розміщення пересувних дитячих 

майданчиків з атракціонами та для сезонної торгівлі квасом та безалкогольними напоями, 

відповідно до яких укладено 6 нових договорів про соціальне партнерство, загальна сума 

надходжень по діючих договорах на благоустрій міста склала 27,1 тис. грн. 

За ІІ квартал 2016р. укладено 10 договорів про залучення пайової участі замовників на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, загальна сума надходжень 

до міського бюджету склала 33,5 тис. грн.  

 ЗАКУПІВЛІ 

На запрошення міськвиконкому представником авторизованого майданчика Zakupki.prom.ua 

Парфенюк О.М. проведено інформаційний семінар з питань здійснення електронних державних 
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закупівель. Розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів та представників бізнесу 

навчали правильно здійснювати електронні закупівлі в системі пілотного проекту ProZorro. 

Розроблений проект регуляторного акту з аналізом впливу «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 15.01.2016 року №13 «Про затвердження положення про систему 

електронних закупівель». 

Житлово-комунальне господарство 
Сьогодні важко уявити існування міста без налагодженої системи надання житлово-

комунальних послуг. Припинення надання комунальних послуг можуть призвести як до 

соціальних, так і екологічних проблем.  

Дорожньо-мостове господарство 

- капітальний ремонт доріг на суму 713,8 тис.грн.; 

- поточний ремонт (грейдерування та засипка щебеневою сумішшю) на суму 743,536 тис.грн.; 

Благоустрій: 

Придбано інвентар для виконання робіт з благоустрою на суму 17,85 тис.грн. 

КП «ЗЖЕК №1» та КП «»Знам’янський комбінат комунальних послуг» виконано роботи по 

обрізці гілок і крон дерев, видалення порослих чагарників на суму 17,646 тис.грн. 

Витрати на утримання міських кладовищ, поховання та доставка до дому одиноких 

померлих склали 34,819 тис.грн. 

Облаштування територій кладовищ 131,748 тис.грн. 

Транспортні послуги 137,98 тис.грн. 

Зовнішнє освітлення 

На поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення використано 58,398 тис.грн. 

На оплату електроенергії (вуличне освітлення) використано 68,617 тис.грн. 

Житловий фонд, ОСББ 

Знам’янка є одним з лідерів в області з успішного впровадження ОСББ. Загалом, у місті 

створено 64 об’єднання співвласників. 

За звітний період створено 18 ОСББ: 

- «Стріла РЛК 6» (вул. Віктора Голого, 122-А); 

- «Промінь-Знам’янки» (вул. Віктора Голого, 75); 

- «Глібко 2» (вул. Глібко,2); 

- «Квітка-Знам’янки» (вул. Привокзальна,6); 

- «Фортуна-Жовтнева» (вул. Михайла Грушевського, 20); 

- «Наш спільний дім – 6» (вул. Глібко,6); 

- «Фенікс – 3» (вул. Привокзальна,3); 

- «Каштановий» (вул. Михайла Грушевського,20); 

- «Чайковського-34» (вул. Чайковського,34); 

- «Паровоз» (вул. Привокзальна,1 та вул. Привокзальна,5); 

- «Привокзальна 20» (вул. Привокзальна,20); 

- «Київська-22» (вул. Київська,22); 

- «Грушевського 33» (вул. Грушевського,33); 

- «Співоче» (вул. Привокзальна,9); 

- «Півонія» (вул. Чайковського,28); 

- «Веселка-57А» (вул. Комарова,57А); 

- «Мусоргського» (вул. Мусоргського); 

- «Абрикосовий 13» (провул. Абрикосовий,13). 

 

Інше 

Управлінням розглянуто 150 звернень громадян, на адресу Кіровоградського обласного 

центру – 32 звернення. 

Опрацьовано депутатських запитів міської ради – 67. 

Підготовлено: 

 проектів рішень виконавчого комітету – 13; 

 проектів рішень міської ради – 24; 

 проектів розпоряджень міського голови з питань УМА та ЖКГ – 10; 

 підготовлено листів керівникам міста – 130; 
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Опрацювано контрольних карток по зверненням керівників підприємств, організацій та 

управлінь ОДА – 533. 

 

Відділ архітектури та містобудування 

Розроблено та подано на розгляд міському голові 3-D модель фасадної частини та 

ситуаційну схему малої архітектурної форми – арки, яку планується встановити на вході в міський 

парк відпочинку. 

За ІІ-ий квартал 2016 року розглянуто звернень через центр надання адміністративних 

послуг та надано адміністративних послуг — 78: 

 технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та проекти землеустрою — 50; 

 видано 4 містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, відповідно до ст. 

29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", до яких розроблено 

ситуаційні плани (схеми) щодо місцезнаходження земельних ділянок (у довільній формі) 

та викопіювання з топографо-геодезичного плану (М 1:2000); 

 видано 17 будівельних паспортів на забудову земельної ділянки, відповідно до ст. 27 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", до яких розроблено плани 

забудови відповідно до державних будівельних норм; 

 опрацьовано звернення громадян, відповідно до яких підготовлено та винесено на 

засідання виконавчого комітету проекти рішень щодо присвоєння окремих адрес — 5; 

 видано 2 паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, до яких розроблено ситуаційні схеми відповідно до державних будівельних 

норм. 

Крім адміністративних послуг: 

 забезпечено надання інформації по контрольних справах у терміни, які визначені ОДА - 9; 

 підготовлено 16 проектів рішень, з яких 11 розглянуто та прийнято виконавчим комітетом 

Знам'янської міської ради, решта проходить оприлюднення; 

 надано 8 довідок про уточнення та присвоєння окремих адрес; 

 підготовлено розпорядження міського голови про створення робочої групи по питанню 

здійснення благоустрою площі Героїв Майдану у м. Знам'янка, 21.06.2016р. проведено 

засідання робочої групи, складено протоколи — протокольні доручення виконано. 

 проведене комісійне обстеження по питанню визначення відповідності діючому 

законодавству встановлення металевого паркану на газонній частині пров. Халтуріна у 

м.Знам'янка, складено акт. Підготовлено проект рішення на засідання виконавчого 

комітету Знам'янської міської ради. 

 відповідно до доручення заступника міського голови, спільно з головним спеціалістом з 

екології та благоустрою сектору з питань НС, охорони праці, благоустрою та екології УМА 

та ЖКГ Знам'янської міської ради, здійснено робочі зустрічі з власниками буд. №20 та 

№18 по вул. Фрунзе на предмет встановлення рекламних конструкцій без відповідних 

дозвільних документів, складено та вручено власникам даних будинків відповідні приписи. 

Ефективність містобудівної діяльності  

за ІІ квартал 2016 року  

 ІІ квартал 2016 року 

Будівельні паспорти 17 

Містобудівні умови та обмеження 4 

 

Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

Протягом звітного періоду органами управління і силами цивільного захисту міста взято 

участь у 1 обласному командно-штабному тренуванні. Здійснені спільні перевірки готовності до 

використання за призначенням захисних споруд, розташованих на території міста. Здійснені 

заходи по підготовці пакету документів на списання 1 захисної споруди.  

Продовжується робота по технічній інвентаризації захисних споруд ЦЗ і протягом звітного 

періоду про інвентаризовано 13 споруд. Проведена робота по виконанню заходів, передбачених 
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Програмою цивільного захисту на 2016-2020 роки на 2016 рік (дослідження якості питної води в 

громадських колодязях, проведення ремонту в захисних спорудах). 

Підготовлено і проведено планові засідання постійних комісій виконавчого комітету, а саме:  

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було 

розглянуто 13 питань; 

міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення, де було розглянуто 6 питань.  

Протягом звітного періоду завідуючим сектором взято участь у засіданнях обласної комісії з 

питань ТЕБ та НС, нарадах в режимі он-лайн з питань цивільного захисту. 

Забезпечене направлення на курси навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Кіровоградської області керівних кадрів ЦЗ об`єктів міста. План 

комплектування обласних курсів виконано. 

У ІІ кварталі було проведено заняття з членами міської розрахунково-аналітичної групи. 

Опрацьовані міські заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру у місті 

Знам’янці на 2016 рік. 

Організоване проведення заходів у рамках Всесвітнього Дня охорони праці. 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку та звітності є ведення 

бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності, 

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і 

результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями 

(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами, забезпечення 

дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на 

реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, 

достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності 

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних 

(нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. 

За період з 01.01.2016 року по 21.06.2016 року відділом бухгалтерського обліку та звітності 

було виконано наступну роботу:  

3 з/п Найменування Кількість 

1 Місячна фінансова звітність до УДКСУ 5 

2 Підготовлено меморіальних ордерів 66 

3 Підготовлено платіжних доручень до УДКСУ 198 

4 Складено кошторисів та планів асигнувань загального та спеціального 

фондів бюджету 

12 

5 Довідки про зміни до кошторисів та планів асигнувань до загального та 

спеціального фондів бюджету 

27 

6 Підготовлено та опрацьовано договорів на виконання робіт на 

придбання додаткових угод до них 

123 

7 Нарахування заробітної плати штатним працівникам ( 10 одиниць) 5 

8 Підготовка договорів на виконання робіт за ЦПХ 58 

9 Акти виконання робіт за договорами ЦПХ 49 

10 Складено кошториси витрат із фінансування організації громадських 

робіт 

6 

11 Довідки про виконання громадських робіт 6 

12 Підготовка та складання трудових договорів на виконання громадських 

робіт 

51 

13 Нарахування заробітної плати та податків з робітниками з благоустрою 

на умовах договору цивільно-правового характеру 

49 

14 Нарахування заробітної плати та податків по громадським роботам (12 

чоловік) 

39 

15 Ведення трудових книжок учасників громадських робіт  51 

16 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми 

нарахованого ЄСВ 

щомісяця 

17 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на щокваталу 
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користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (щокварталу) 

18 Звіт «Капітальні інвестиції» 2 

19 Звіт з праці 5 

20 Складено актів введення в експлуатацію, списання та актів прийому-

передачі основних засобів 

По потребі 

21 Нарахування амортизації ОЗ щокварталу 

22 Ведення оборотних відомостей обліку ОЗ та інших матеріальних активів 13 

(щомісячно) 

23 Ведення карток аналітичного обліку фактичних видатків 108 

24 Ведення карток аналітичного обліку отриманих асигнувань 108 

25 Ведення карток аналітичного обліку касових видатків 108 

26 Складання та обробка звітів про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт 

15 

27 Листи, запити та контрольні справи  

29 Пояснювальні записки до кошторисів та звітів 24 

30 Підготовка проектів рішень по внесенню змін до бюджету  3 

31 Ведення обліку надходження та вибуття матеріалів, складання актів 

списання 

щомісячно 

32 Розрахунок відпускних, лікарняних 12 

33 Ведення головної книги щомісячно 

34 Перевірка та здача фінансових звітів комунальних підприємств до 

департаменту ЖКГ ОДА 

5 

35 Реєстрація фінансових та юридичних зобов’язань 554 

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 
З метою забезпечення організації та проведення виборчого процесу в Україні при 

виконавчому комітеті Знам'янської міської ради працює відділ ведення Державного реєстру 

виборців, основна функція якого – ведення Реєстру виборців міста Знам'янка та смт.Знам'янка 

Друга. 

Протягом ІІ кварталу опрацьовано 36 відомостей періодичного поновлення, згідно з якими 

опрацьовано 1137 записів персональних даних виборців, з них змін ідентифікаційних, службових 

даних – 319, змін виборчої адреси – 595, включено нових записів до Реєстру – 58, знищено записів 

– 126. 

Працівниками відділу прийнято на особистому прийомі 18 громадян. 

Зареєстровано та проведено 69 наказів начальника відділу, з них: 

 17 - щодо внесення змін до персональних даних виборців; 

 15 - щодо внесення нових записів до бази даних Реєстру; 

 13 - щодо зміни виборчої адреси за зверненням інших відділів ведення ДВР; 

 5 - щодо вибуття виборців; 

 12- щодо знищення запису Реєстру; 

 1 наказ щодо усунення кратних включень; 

 3 накази щодо зміни місця народження за змінами АТУ України; 

 2 накази по зміні назв геонімів. 

Протягом звітного періоду відділом підготовлено 2 подання до Центральної виборчої комісії 

щодо зміни опису меж виборчих дільниць. Підготовлено та надіслано 3 запити про уточнення 

персональних даних виборців до суб’єктів подання відомостей. Всього за допомогою цих запитів 

уточнено 25 персональних даних громадян. 

Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 19.05.2016р. №2016-р 

перейменовано вулицю Жуковського на вулицю Вишневу, провулок Жуковського на провулок 

Вишневий в м.Знам’янка та вулицю Радянська на вулицю Грушевського в смт Знам’янка Друга, а 

також проведено 3 накази по зміні виборчої адреси виборців при зміні геонімів та змінено виборчі 

адреси 332 виборцям. 
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Центр надання адміністративних послуг міськвиконкому 
Станом на 16 червня 2016 року Центром надання адміністративних послуг міськвиконкому 

до Переліку включено 152 адміністративні послуги та 32 дозвільні процедури. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року до Центру звернулося 378 суб’єктів звернення для 

отримання адміністративних послуг, надано 35 консультацій. В результаті розгляду виконано 346 

заяв, на контролі залишається 32 звернення. Позитивно вирішено – 307 питань. 

На виконання Закону України від 10 грудня 2015 року №888 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» функції з реєстрації місця проживання громадян та 

зняття з реєстрації місця проживання покладено на Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради (далі – Центр). 

Здійснено передачу картотек з питань реєстрації фізичних осіб від Знам’янського районного 

сектору УДМС України в Кіровоградській області до Центру. Виготовлено штампи реєстрації 

місця проживання/перебування та зняття з реєстрації. 

Здійснено підключення Центру до реєстру територіальної громади (в частині 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб). 

Розпорядженням міського голови від 11 травня 2016 року №96 затверджено інформаційні та 

технологічні картки адміністративних послуг щодо: 

 реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування; 

 надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

 державної реєстрації права власності на нерухоме майно; 

 внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної 

помилки, допущеної з вини заявника; 

 державної реєстрації обтяжень. 

Станом на 16 червня 2016 року складено 110 протоколів про адміністративні 

правопорушення та постанови щодо проживання за недійсним паспортом громадянина України 

(вклейка фотокартки до паспорта громадянина України при досягнення 25-річного та 45-річного 

віку та зі зміною прізвища) - 66, проживання громадян без реєстрації місця проживання в Україні 

– 12; умисного зіпсування паспорта чи втрати його з необережності – 13. Зареєстровано місце 

проживання – 266 громадян; знято з реєстрації – 177 осіб. 

Станом на 16 червня 2016 року державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень Центру зареєстровано 258 заяв, з них: 177 заяв щодо реєстрації права власності на 

нерухоме майно та 56 заяв щодо реєстрації іншого речового права (оренда), 17 заяв щодо внесення 

змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 8 заяв щодо надання 

інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В результаті 

розгляду зазначених заяв задоволено 237 заяв. За державну реєстрацію прав сплачено: 

адміністративного збору (державного мита) в сумі 21046,00 грн.; за надання інформації з 

Державного реєстру прав – 7354,00 грн. 

Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань виконавчого комітету проведено реєстраційних дій – 180; надано витягів з Єдиного 

державного реєстру – 75; виписок – 4. Отримано коштів – 14066,16 грн., надано консультацій з 

приводу створення ОСББ – 34 будинкам (Жовтнева, 16, 20; Інтернаціональна, 10, 12; Фрунзе, 122-

А; Партизанська, 29; Мусоргського, 1; Глібко, 2, 6; Привокзальна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 22; 

Чайковського, 30, 34; Жовтнева, 3, 6, 9, 16, 18, 20, 33; Київська, 22, 24; Радянська, 5; Гагаріна, 9, 

11; Комарова, 57, 57-А). 

 

Земельні ресурси міста 

Відділ земельних питань Знам’янської міської ради обслуговує загальну площу земель міста 

1480 га, з них: 

 580,7 га - сільськогосподарські угіддя; 

 668,9 га - земельні ділянки надані у власність і користування громадянам; 

 160,7 га - заклади, установи, організації; 

 20,9 га - промислові та інші підприємства; 

 152,4 га - підприємства та організації зв’язку; 

 2,5 га - частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони; 
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 9,03 га - організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико – культурного призначення; 

 13,7 га - водогосподарські підприємства; 

 406,55 га - землі запасу та землі, які не надані у власність та постійне  

користування. 

Всього станом на 01.06.2016 в місті 10267 власників землі та землекористувачів. 

Начальником та спеціалістами відділу проводився прийом громадян та представників 

юридичних осіб з питань земельних та орендних відносин. На особистому прийомі громадян 

надано 287 роз’яснень чинного законодавства та 421 консультація з приводу оформлення 

документів на земельні ділянки.  

В основному порушувались питання щодо порядку безоплатної передачі земельних ділянок 

у власність, передачі земельних ділянок в оренду та постійне користування, передачі земельних 

ділянок у власність шляхом викупу та порядку продажу права власності та права оренди на 

земельні ділянки на конкурентних засадах шляхом проведення аукціонів, виготовлення договорів 

оренди землі та додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок, порядку розгляду та 

врегулювання земельних спорів.  

Відділом на забезпечення розгляду звернень, та скарг з питань регулювання земельних 

відносин, відповідно до Порядку розгляду та вирішення земельних спорів в межах м. Знам’янка, 

який затверджено рішенням міської ради № 1175 від 25.12.2013 року підготовлено 2 

розпорядження міського голови про створення комісій з обстеження земельних ділянок, 

розглянуто 2 спори з приводу меж земельних ділянок. 

На виконанні у відділі земельних питань за ІІ квартал 2016 рік знаходиться 39 контрольних 

документів, що надійшли від ОДА та обласної ради. 

Для забезпечення контролю за своєчасним оформленням права оренди земельних ділянок 

спільно з ОДПІ відділом земельних питань станом на 01.06.2016 року проведено звірку щодо 

нарахування орендної плати та повноти сплати орендної плати за землю. Постійно ведеться 

уточнення реєстру платників земельного податку та орендної плати. 

Проіндексовану повторну нормативну грошову оцінку застосовано для визначення розміру 

земельного податку, державного мита при міні спадкуванні, даруванні земельних ділянок та 

розрахунку орендної плати за земельні ділянки з 01.01.2016 року.  

За ІІ квартал 2016 року:  

 працівниками відділу на підставі поданих заяв та матеріалів підготовлено 28 договорів 

оренди землі та додаткових договорів та передано їх для проведення державної реєстрації. З 

01.04.2016 року до 15.06.2016 року зареєстровано 17 договорів оренди землі; 

 підготовлено до реєстрації та зареєстровано право власності Знам’янської міської ради на 17 

земельних ділянок.  

З метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян» у відділі 

земельних питань постійно проводиться робота щодо здійснення організаційних і практичних 

заходів по своєчасному і якісному розгляду звернень громадян, вирішення порушених у них 

питань, забезпечення контролю за їх виконанням.  

З 01.04.2016 по 15.06.2016 до відділу земельних питань надійшло 172 звернення громадян та 

юридичних осіб.  

На розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради відділом земельних питань 

підготовлено проекти рішень на 86 земельних ділянок, серед яких:  

 надання дозволів на складання проектів відведення на 29 земельних ділянок; 

 затвердження проектів на 25 земельних ділянок; 

 надання дозволу на виготовлення технічної документації на 2 земельні ділянки; 

 затвердження технічної документації на 19 земельних ділянок; 

 уточнення площ земельних ділянок при виготовленні документації на 6 земельних ділянок; 

 інше - на 15 земельних ділянок. 

Відповідно до прийнятих міською радою рішень, відділом підготовлено та видано заявникам 

(без сесії 17.06.2016 року) 47 витягів з рішень міської ради по земельних питаннях. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року відділом земельних питань надано 22 довідки громадянам та 

юридичним особам міста про наявність земельних ділянок та про приватизацію земельних 

ділянок. 
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У відділі ведеться 6 неавтоматизованих баз даних, які потребують постійної роботи   

спеціалістів, а саме: 2 бази даних по договорах оренди землі, 3 бази даних по наданню земельних 

ділянок у власність згідно з рішеннями міської ради, 1 база даних по договорах купівлі-продажу 

земельних ділянок. В процесі надходження інформації постійно оновлюються бази даних, 

проводиться аналіз та виконується робота щодо оформлення та вчасного поновлення 

правовстановлюючих документів на землю, моніторинг за сплатою по договорах купівлі-продажу, 

повідомлення покупців та орендарів про неналежне виконання договірних умов, якщо такі мають 

місце.  

Соціальний захист населення 
Соціальний захист населення міста Знам'янка, смт. Знам'янка Друга та сел. Водяне протягом 

ІІ кварталу 2016 року базувався на необхідності забезпечення соціальних гарантій, встановлених 

Конституцією України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», міських 

"Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 2016 рік", "Програми зайнятості 

населення м.Знам’янка Кіровоградської області на період до 2017 року", іншими нормативно-

правовими актами, що стосуються вирішення питань соціального захисту. 

Управління здійснювало функції розпорядника коштів, що надходили з різних джерел 

фінансування. Протягом звітного періоду було розподілено, підготовлено виплатних документів 

на суму 29042,8 тис. грн., що на 16232,3 тис. грн. більше, ніж за І квартал (12810,5 тис. грн.) 

Станом на 15.06.2016 року здійснено вивчення стану справ по дотриманню державних 

гарантій в оплаті праці та своєчасності виплати заробітної плати у 9-ти (І квартал - 6) фізичних 

осіб-підприємців. В ході перевірок виявлені 23 (І квартал – 12) факти порушення державних 

гарантій в оплаті праці. Надано 32 (І квартал - 16) пропозиції та рекомендації щодо їх усунення. 

Протягом звітного періоду проведено:  

- 3 засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та „тіньової” зайнятості 

населення; 

- 1 засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради.  

 По питанню легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення за звітний період 

2016 року обстежено 27 (І квартал - 11) суб'єктів господарювання. За результатами роботи 

виявлено та легалізовано 16 (І квартал - 15) працівників, працюючих без оформлення трудових 

відносин. Додаткові надходження до Знам'янського об’єднаного управління ПФУ станом на 

15.06.2016 року склали 6,6 (І квартал - 9,3) тис.грн.                    

У ІІ кварталі 2016 року зареєстровано 2 (І квартал - 1) колективних договори та 6 (І квартал - 

10) змін і доповнень до них.  

Проведено 3 (І квартал - 2) експертизи якості атестації робочих місць за умовами праці, всі 

на правильність застосування списків виробництв, робіт, професій, посаді показників, згідно з 

якими призначаються пенсії за віком на пільгових умовах та надаються додаткові відпустки та 

доплати. По них складені відповідні акти, в яких надані рекомендації по усуненню недоліків та 

виявлених порушень. Загальна кількість робочих місць, що підлягають атестації на перевірених 

підприємствах – 5 (І квартал - 12), кількість атестованих робочих місць на перевірених 

підприємствах – 5 (І квартал - 12). 

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, 

включено 10275 громадян або 11259 з членами сімей (14569 пільгових статусів) – І квартал - 10312 

громадян або 11301 з членами сімей (17983 пільгових статусів). 

 У зв’язку зі зміною величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу з 

01.01.2016 року (2015 рік – 1710,00 грн., 2016 рік - 1930,00 грн.), в черговий раз проведена 

відповідна робота по виконанню ПКМУ від 04.06.2015 року № 389 «Про затвердження Порядку 

надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї». Опрацьовано (автоматизовано та в ручному режимі) близько 5000 (І квартал - 3900) 

особових справ пільговиків. У зв’язку із збільшенням величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу, додатково до існуючих набуло право на пільги 176 осіб. 

Протягом звітного періоду по путівках оздоровлено 23 (І квартал - 16) осіб в санаторіях 

України, в т.ч. 11 (І квартал - 4) осіб – в КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» 

Кіровоградської обласної ради, проліковано в Кіровоградському обласному госпіталі для інвалідів 

Вітчизняної війни 38 (І квартал - 32) ветерана війни.   

Видано 48 (І квартал - 39) направлень на забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації всім потребуючим особам. За ІІ квартал 2016 року через управління соціального 
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захисту забезпечено 4-х (І квартал - 3) осіб технічними та іншими засобами реабілітації, через 

пункт прокату терцентру - 6 осіб. Робота в даному напрямку значно погіршилася у зв'язку із 

закриттям або реорганізацією деяких заводів - виробників технічних та інших засобів реабілітації 

для інвалідів через складну економічну та політичну ситуацію в країні.  

Станом на 15.06.2016 року до Центру соціальних та компенсаційних виплат управління 

звернулося 9012 (І квартал – 4054, ІІ квартал - 4958) громадянина, із них 6815   (І квартал – 2599; ІІ 

квартал - 4216) - по питанням призначення субсидій та допомог, 245 (І квартал – 211; ІІ квартал - 

34) - по компенсаційним виплатам, як особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС, 1478 (І квартал 

– 995; ІІ квартал - 483)– по пільгам, 474 (І квартал – 249; ІІ квартал - 225) – по питанню видачі 

довідок. 

 Прийом громадян ведеться у відповідності з Єдиною технологією прийому громадян. 

Прийом громадян здійснюється також у селищній раді смт. Знам’янка Друга. Станом на 

15.06.2016 року прийнято 2376 (І квартал – 1599; ІІ квартал – 777) єдиних заяв на призначення 

різних видів допомог. 

 Станом на 15.06.2016 року в Центрі нараховується 9768 (9044) отримувачів адресних 

допомог, в тому числі: 

 адресних соціальних допомог – 2625 (І квартал – 2389); 

 субсидій – 6717 (І квартал – 6209);  

 компенсацій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – 244 (І квартал – 245); 

 щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам – 182 (І квартал – 201). 

Станом на 15.06.2016 на обліку як внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення АТО перебувають 480 (І квартал – 459) осіб, з яких: 181 

(І квартал – 169) працездатних, 96 дітей, 26 (І квартал – 24) інваліда, 177 (І квартал – 170) 

пенсіонерів. До управління звернулись за призначенням щомісячної адресної допомоги для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 325 осіб, з 

них станом на 15.06.2016 року призначено цієї допомоги 314 особам, виплачено 134 сімям на 

суму 816,00 тис. грн. (І квартал – 360,00 тис. грн., ІІ кв. – 456,00 тис. грн.). 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м.Знам’янка надані соціальні послуги 1112 (І квартал – 1060) самотнім непрацездатним 

громадянам, інвалідам, малозабезпеченим непрацездатним, іншим громадянам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги на платній та безоплатній 

основі.  

Працює «соціальне таксі», послугами якого скористалися 65 (І квартал – 45) пенсіонерів, 

інвалідів, які пересуваються за допомогою палиць, милиць. Виконано 72 (І квартал – 58) 

замовлення по доставці їх до медичних закладів міста і області, протезного цеху, 

офтальмологічної лікарні, Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни, 

ЛТЕКів тощо.  

Клубом рукоділля «Калина», який відвідали 32 (І квартал – 31) особи, проведено 24 (І 

квартал – 22) навчальних години, 30 (І квартал – 38) годин індивідуальних занять з рукоділля. 

Надано соціально-педагогічну послугу «Університет ІІІ віку» – вичитано 6 (І квартал – 6) 

навчальних години по курсу «Основи виноградарства» для 21 (І квартал – 23) особи. На базі 

спортивно-оздоровчого факультету проведено 218 (І квартал – 370) занять для 47 (І квартал – 72) 

осіб. 

  Терцентр співпрацює з благодійними фондами області. За їх допомогою була надана 

гуманітарна допомога 108 (І квартал – 53) малозабезпеченим, одиноким інвалідам, ветеранам, що 

перебувають на обліку у терцентрі. 

Проведено 5 засідань міської комісії «Турбота і милосердя», рішеннями якої надана 

матеріальна допомога 164 учасникам АТО, малозабезпеченим, пенсіонерам, непрацездатним 

громадянам та інвалідам міста на загальну суму 112,3 тис. грн. (І квартал – 33,9), у тому числі: 

- з обласного бюджету 7 особам на суму 12,4 тис. грн.; 

- з міського бюджету 157 особам на суму 99,9 тис. грн. 

Постійно ведеться робота по виконанню заходів обласної акції „Зірка пам”яті”. Станом на 

15.06.2016 року ветеранів ВВв, які безпосередньо брали участь у бойових діях, обліковується 38 

осіб.  

У зв’язку з не передбаченням в Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 

рік» субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання деяких видів пільг, з метою 
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відшкодування за рахунок коштів міського бюджету витрат на компенсацію за пільгові 

перевезення, рішенням сесії міської ради від 14.01.2016 року №73 внесені зміни до рішення 

міської ради від 25 грудня 2015 року № 51 «Про затвердження Програми соціального захисту 

населення міста Знамянка на 2016 рік». Відповідно до внесених змін, в міському бюджеті на 

компенсацію пільгових перевезень передбачено: 650,00 тис. грн. – автоперевезення; 300,00 тис. 

грн. – залізничні перевезення. Крім цього, додатково надана субвенція із селищного бюджету смт. 

Знам’янка Друга міському бюджету на компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які 

мешкають на території смт. Знам’янка Друга та с. Водяне, на пільговий проїзд у сумі 100,0 тис. 

грн.: 85,0 тис. грн. - автомобільним транспортом; 15,0 тис. грн. - залізничним транспортом. 

Станом на 15.06.2016 року виплачена компенсація перевізникам на суму 525,0 тис. грн. - 

автоперевезення; 155,0 тис.грн. - залізничні перевезення. 

 

Юридичний відділ міськвиконкому 

Особлива увага виконавчого комітету при прийняті власних розпорядчих документів 

приділялось законності їх прийняття. 

При перевірці проектів рішень міської ради та проектів рішень виконавчого комітету 

юридичним відділом здійснено зауваження до 4 проектів рішень, які викладалися з відповідними 

запереченнями. 

За звітний період відділом підготовлено та подано на розгляд виконавчого комітету 24 

проекти рішень, на розгляд міської ради 16 проектів рішень. За дорученням міського голови 

підготовлено 11 проектів розпоряджень міського голови різного характеру. 

Щодо ведення квартирного обліку громадян, на даний час у черзі квартирного обліку при 

міськвиконкомі перебуває 380 громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Із них – 250 

громадян, які користуються правом позачергового одержання житла. 

На квартирний облік за місцем проживання прийнято 25 сімей. Із них 16 – сімей учасників 

АТО та 9 осіб позбавлених батьківського піклування, 2 особи з числа військовослужбовців запасу 

переведено до списку осіб учасників АТО. 

Тимчасово вирішено питання щодо поселення на проживання в гуртожиток Знам’янського 

професійного ліцею інвалідів дитинства – круглих сиріт в кількості 3 осіб, які повернулися з 

навчання.  

По роботі з контрольними документами, які надійшли від управлінь, департаментів 

Кіровоградської облдержадміністрації підготовлено та надано відповідь на 24 контрольні 

документи. 

За звітний період працівники відділу брали участь в засіданнях 25 комісій різного характеру 

та в постійних депутатських комісіях. 

Приймалася участь в засіданнях облдержадміністрації в режимі он-лайн, в тому числі з 

питань децентралізації влади. 

За звітний період відділом підготовлено та надано відповіді на депутатські запити та 

депутатські звернення в кількості 10 одиниць. 

З питань захисту прав споживачів проведено 17 перевірок суб’єктів підприємницької 

діяльності, у ході яких складено 4 акти, за результатами яких складено 4 адміністративних 

протоколи.  

До Знам’янського міськвиконкому за звітний період з питань захисту прав споживачів із 

заявами звернулося 45 громадян. Із них задоволено 32 заяви.                          

З письмовими заявами звернулось 29 громадян та на особистому прийомі 39 осіб.   

Адміністративною комісію розглянуто 25 адміністративних протоколів, винесено постанови 

про притягнення 12 осіб до адміністративної відповідальності з накладенням штрафних санкцій, 2 

адміністративні матеріали закрито, 9 матеріалів призначено до розгляду, 2 матеріали повернуто 

місцевій поліції на доопрацювання. 

Відділом проводиться певна робота з правової освіти населення.  

Організовано та проведено семінар-практикум з відповідальними особами за проведення 

правових навчань на підприємствах, установах, організаціях міста. Проведено 5 правових навчань 

з працівниками міськвиконкому. Організовано та проведено засідання КМР з правової освіти 

населення. 

Надана практична допомога з правової освіти населення 6 установам та організаціям міста. 
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Юридичним відділом надано правову допомогу: 40 громадянам міста надані консультації з 

різних правових питань, підготовлено 4 позовні заяви до суду (з урахуванням захисту прав 

неповнолітніх). 

Взято участь у 36 судових процесах різного позовного напрямку права. З яких по 10 справам 

винесено рішення на користь міської ради та виконкому. 

Відділом підготовлено та надруковано в міській газеті статтю на правову тематику. Надано 

інтерв’ю з правових питань газеті «21 канал». 

 

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
Протягом ІІ кварталу 2016 року центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проведена наступна робота. 

Спеціалістами центру здійснено 96 відвідувань сімей різних категорій, складено оцінку 

потреб дітей та сімей. На обліку центру перебуває 78 сімей, що потрапили у скрутну ситуацію, та 

в яких виховується 148 дітей. Цим сім’ям надаються послуги різного соціального спрямування за 

карткою отримувача послуг.  

Взято участь у 6 засіданнях комісії з питань захисту прав дітей.  

Під соціальним супроводом ЦСССДМ протягом звітного періоду перебувало 16 сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах. У зв’язку з вирішенням проблем чи мінімізації 

складних життєвих обставин з соціального супроводу знято 4 сім’ї.  

Складено 20 соціальних паспортів сімей загиблих та демобілізованих учасників АТО, за 

результатами яких направлені відповідні листи причетним до роботи відділам та організаціям. На 

обліку перебуває 96 учасників АТО. Також підготовлено 20 анкет потреб учасників АТО. З метою 

моніторингу постійно здійснюється обмін інформацією стосовно задоволення потреб учасників 

АТО. У зв’язку з відсутністю посади психолога в штаті центру для діагностики психологічного 

стану демобілізованих та надання спеціалізованих послуг психотерапевтичного характеру 

залучається психолог центру медико-психологічної реабілітації учасників АТО при Знам’янській 

ЦРЛ.  

Проводилась робота з 2 сім’ями переселенців з районів проведення антитерористичної 

операції, в яких виховується 6 дітей.  

 Проведено 6 групових заходів в рамках консультпункту на базі жіночої консультації з 

метою попередження раннього соціального сирітства. З метою цільового використання коштів по 

народженню дитини було здійснено перевірку 11 сімей.  

Спеціалісти продовжують працювати з пологовим відділенням ЦРЛ в разі, коли жінка 

висловила намір відмовитися від новонародженої дитини. У ІІ кварталі 2016 р. одна жінка 

залишила немовля в пологовому відділенні. 

Проведене традиційне свято для випускників навчальних закладів міста з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування «Планета дитинства». 

До Дня матері та Дня сім’ї організовано та проведено 3-денний семінар для прийомних 

батьків, батьків-вихователів, опікунів, соціальних педагогів та психологів навчальних закладів 

«Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» з 

залученням МГО «Міжнародний центр розвитку і лідерства» та Альянсу «Україна без сиріт». 

У місті протягом звітного періоду функціонувало 5 прийомних сімей та 2 ДБСТ, в яких 

виховується 28 підлітків, відносно яких здійснюється соціальне супроводження.  

В рамках соціального супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, постійно здійснюється відвідування прийомних сімей та 

ДБСТ, уважно вивчаються потреби та проблеми дітей, що виховуються в них. Постійно 

підтримується зв'язок з представниками навчальних закладів, де навчаються прийомні діти, діти-

вихованці. Для підвищення соціальної активності дітей спеціалісти ЦСССДМ залучають їх до 

культурно-масових заходів Прийомним батькам та батькам-вихователям постійно надаються 

соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з питань виховання дітей. 

Надана первинна інформація щодо створення прийомної сім’ї 1 подружжю. 

З метою рекрутизації населення до створення сімейних форм виховання дітей надрукована 

стаття «Обігріти ласкою прийомну дитину» в газеті «Знам’янські вісті».  

З метою адаптації в соціум випускників інтернатного закладу з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, працює Школа самостійного життя, в рамках роботи якої 

проведено 6 занять.  
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З метою подолання соціальних проблем неповнолітніх та молоді, які повертаються з місць 

позбавлення волі, або засуджені з іспитовим строком, надавались соціальні послуги неповнолітнім 

(3 особи) та молоді (42 особи), які засуджені з відстрочкою виконання покарань; молоді, що 

повернулась з місць позбавлення волі ( 9 чол.) . 

Підготовлено 3 засідання спостережної комісії при міськвиконкомі. 

В рамках Дня ЦСССДМ на базі кримінально-виконавчої інспекції проведено 6 групових 

заходів з особами, які скоїли правопорушення. 

В рамках правового лекторію на базах навчальних закладів міста проведено 6 лекцій з 

метою ознайомлення молоді з законодавством України. Під час проведення групових заходів 

розповсюджувалась соціальна реклама і акцидентна продукція ЦСССДМ про права дитини та 

права людини. З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді спеціалісти 

ЦСССДМ приймають участь у засіданнях Ради профілактики, що проходить на базі ПТУ № 12. 

Також надаються індивідуальні консультації з метою пропаганди здорового способу життя 

та правил безпечної статевої поведінки. 

Проведено 4 тематичні ігротеки на базах пришкільних майданчиків та під час святкування 

Дня захисту дітей в Привокзальному мікрорайоні. 

Під час роботи пришкільних майданчиків та табору з денним перебуванням «Фестивальний» 

проведено 9 заходів по пропаганді здорового способу життя та запобігання негативним звичкам з 

залученням лікаря-епідеміолога та працівників виконавчо-кримінальної інспекції. 

Під час проведення заходів розповсюджувалась соціальна реклама у формі буклетів з 

профілактики і попередження негативних явищ з вказаними (у буклетах) телефонами гарячих 

ліній - “Національна лінія телефону довіри з проблеми ВІЛ/СНІД” та «Національна «Гаряча лінія» 

з питань запобігання насильству у сім’ї та захисту прав дітей 

До Дня боротьби з тютюнопалінням та до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 

проведені лекції для учнів школи-інтернату.  

За звітний період 2016 року на базах навчальних закладів міста в рамках роботи лекторію з 

профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі працівниками Центру проведено 10 

групових заходів з популяризації здорового способу життя.  

Через «Телефон Довіри» надано 14 інформаційних послуг. 

Спеціалісти центру протягом кварталу залучалися до:  

- перевірок розважальних закладів і місць проведення дозвілля молоді та профілактичних 

рейдів «Вулиця», «Урок», «Канікули»; 

- перевірок фактичного місця перебування осіб, які взяті на облік як особи, переміщені з 

тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО. 

Всі заходи центру висвітлювалися на ВЕБ-сайті Знам’янської міської ради. 

 

Служба у справах дітей  

 На обліку служби перебуває 29 дітей з категорії тих, що опинилися у складних життєвих 

обставинах. Із загальної кількості дітей, які перебувають на обліку, 28 дітей проживають в сім’ях, 

де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 1 дитина – сирота прибула з 

тимчасово окупованої території. З даною категорією дітей проводиться профілактична робота, 

відслідковується стан утримання та проживання неповнолітніх, батькам надаються 

консультаційно-методичні рекомендації та проводяться профілактичні бесіди. За IІ квартал 2016 

року проведено 50 обстежень умов проживання та утримання неповнолітніх.  

 З метою своєчасного виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, службою 

забезпечується щотижневе проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» 

Виконується система нічних рейдів разом з представниками поліції, центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді та спеціалістами відділу у справах сім’ї та молоді. Протягом IІ кварталу 

поточного року проведено рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» -16, нічних-3.   

  На первинному обліку служби у справах дітей перебуває - 130 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з них - 121 дитина охоплена сімейними формами 

виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), що складає 93,1%, 

9 неповнолітніх перебувають на утриманні державних навчальних закладів та загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів.  

 В місті Знам’янка функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу та 5 прийомних сімей, в 

яких виховуються 26 дітей даної категорії. За IІ квартал поточного року на первинний облік 
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служби поставлено 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (3 - влаштовано 

під опіку, 1 – на повне державне забезпечення в КЗ «Кіровоградський обласний будинок дитини». 

 Протягом звітного періоду проведено 6 засідань комісій з питань захисту прав дитини. На 

розгляд виконкому підготовлено 23 проекти рішень. Підготовлено та подано 1 позовну заяву до 

Знам’янського міськрайонного суду про відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських 

прав. 

Влаштовано до КЗ «Кіровоградський обласний будинок дитини» 2 малолітніх дітей, з них 1 

дитина по заяві батьків на тимчасове утримання, 1 – згідно з актом про дитину, покинуту в 

пологовому відділені. 

Інформація про всіх дітей внесена до комплексної Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Діти», яка систематично оновлюється спеціалістами служби. 

 

Відділ молоді та спорту 

 Пріоритетними напрямками роботи відділу молоді та спорту протягом ІІ кварталу були: 

виконання довгострокових програм по реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, молоді 

та дітей, охорони материнства і дитинства, створення сприятливих умов для інтелектуального і 

духовного розвитку зазначених категорій, забезпечення їх рівних прав і можливостей, розвиток 

фізичної культури і спорту, профілактична робота по запобіганню поширення шкідливих звичок в 

дитячому та молодіжному середовищі, реалізація заходів з підтримки багатодітних сімей.  

З метою відродження національних родинних традицій, підвищення авторитету української 

сім`ї та підтримки багатодітних сімей, відділом: 

• ведеться паспортизація багатодітних сімей міста. Створено електрону базу багатодітних 

сімей; 

• видано 8 Посвідчень батьків та 17 Посвідчень дітей з багатодітної сім'ї; 

• проведено серію інформаційних кампаній по інформуванню багатодітних сімей, з числа 

мешканців м. Знам'янки про можливість отримання посвідчень та пільг; 

• підготовлено необхідні документи для присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 1 

багатодітній матері; 

• оновлено міський банк даних багатодітних матерів, які можуть бути представленими до 

нагородження почесним званням «Мати-героїня». 

З метою соціального становлення, створення сприятливих умов для інтелектуального і 

духовного розвитку дітей та молоді і попередженню поширення негативних явищ відділом : 

• сформовано банк даних дітей, які мають право, відповідно до категорій, бути залученими 

до оздоровлення в стаціонарних таборах обласного та Всеукраїнського рівнів; 

• забезпечено оздоровленням 15 категорійних дітей (діти сироти та позбавлені батьківського 

піклування, діти воїнів АТО, діти переселенців, діти з багатодітних сімей, діти-інваліди) в 

таборах області («Дружба» Олександрія та «Бригантина» смт. Новоархангельськ) та 

«Перлина Чорномор’я» смт. Сєргєєвка, Одеська область. 

З метою розвитку фізичної культури і спорту відділом протягом ІІ кварталу проведені 

спортивні змагання з таких видів спорту: 

• Всеукраїнські змагання з велоспорту; 

• першість міста серед команд з настільного тенісу;    

• змагання з волейболу; 

• Всеукраїнський турнір ветеранів з гандболу; 

• першість міста з гандболу. 

Забезпечено участь збірних команд міста в обласних спортивних іграх серед міст області: 

• 26 чемпіонат області з футболу; 

• волейболу; 

• Тато, мама, я – спортивна сім’я; 

• змагання з легкої атлетики. 

 

Культура і туризм 
Протягом звітного періоду відділом культури, спільно із закладами культури було 

організовані та проведені ряд заходів, направлених на пропагування та підтримку розвитку сфери 

культури. Основні з них : 

Відповідно до плану:  
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- підготовлені та проведені близько 80 міських культурологічнх масових заходів, серед них:  

 тематичні засідання клубів «Ветеран» і «Поетичний олімп», виставки учасників асоціації 

народних умільців, та ін.;  

 ігрові програми до Дня здоров’я у дитячих клубах за інтересами та дитячих колективах 

художньої самодіяльності МПК;  

 святкові заходи до  Дня Перемоги; 

 ігрові та концертна програми до Дня дитинства;  

 урок духовності «У мить святого Воскресіння» та майстер клас «Пасхальні сувеніри»; 

 лекція – концерт творчих колективів ДМШ ім. М. Лисенка на тему: «Музика екрану»;  

 День бібліографії «Рідне довкілля» (до Всесвітнього дня довкілля);  

 Свято випускників в музичній школі «Музика мого дитинства»; 

 година роздумів «Чорна спадщина Чорнобиля» (до Дня Чорнобильськой трагедії);  

 година-реквієм «Чорнобиль – незакінчена історія»;  

 бібліонавігатор «Україна – НАТО»;  

 вечір поезії «Поезія в солдатській шинелі» (До Дня Перемоги);  

 інформаційна мозаїка «Євросоюз: шлях України»;  

 турнір юних натуралістів «Екологічний ерудиціон»;  

 тематичні музичні вечори за участю ВІА «Ретро»; 

 виставки художників та декоративно - ужиткового мистецтвата ін.; 

- проводиться пошуково-дослідницька робота з увічнення пам’яті героїв-земляків, загиблих у 

бойових діях АТО. Матеріли зберігаються в музеї; 

- забезпечено діяльність публічного центру регіональної інформації «Бібліотека і влада» та 

Вищої Народної школи, в рамках якої пенсіонери міста опановують комп'ютерну грамотність; 

- забезпечено участь представників міста та народного аматорського ансамблю української 

пісні і танцю «Барвінок» МПК у всеукраїнському фестивалі пісенного мистецтва «Калиновий 

спів», у регіональному огляді конкурсі «Сонячні танці» (м.Олександрія) та в обласному огляді-

конкурсі аматорських танцювальних колективів «Весняні ритми»;  

- Ініційовані та проведені культурно-мистецькі масові заходи : 

 конкурс з бально-спортивного танцю на базі клубу за інтересами «Фурор Данс»;  

 туристичний похід з батьками учасників дитячого клубу «Дивоцвіт»; 

 виїзний концерт артистичного складу МПК до Дня Перемоги до психоневрологічного 

інтернату ;  

 виставка дитячих робіт декоративно-ужиткового мистецтва та дитяча книжкова виставка 

до Дня захисту дітей; 

 загально – шкільний конкурс «Відкриваємо юні таланти» ДМШ ім. М. Лисенка; 

 фотовиставка в міському музеї «Жінки і конфлікт в Україні»; 

 музична програма «Пісня єднає нас» за участю ВІА «Ретро»; 

 віртуальна подорож «Сучасне обличчя Європи» (Вища народна школа); 

 взято участь в заходах з реалізації Загальноукраїнського проекту культурної інтеграції 

«Український Донбас» та Всесвітнього дня вишиванки; 

 організовано та проведено захід «Старовинна Знам’янка і музика М.В.Лисенка.» До 

міжнародного Дня музеїв»; 

 до Дня здоров’я проведена загальноміська ранкова зарядка та вело подорож 

«КРУТИзнами»; 

- проведена робота з визначення приналежності до об’єктів культурної спадщини, занесених до 

Державного реєстру України, окремих об’єктів, що входять до комплексу будівель КП 

Знам’янська міська лікарня ім. А. Лисенка; 

- розпочато літню акцію «Мистецькі вихідні»; 

- створені умови для концертного виступу національного президентського військового оркестру, 

показу 2-х вистав обласним театром ім.. Кропевницького та проведення на площі, бІля міського 

Палацу культури, акції ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ХОДА НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ І АТО 

- " ЗАРАДИ МИРУ І ПЕРЕМОГИ В УКРАЇН !", організованої Катериною Валевською, 

волонтеркою із м.Києва;  

- підготовлені та проведені два траурних мітинга за загиблими в АТО земляками; 

- Організавано розважальні заходи з нагоди відкриття дитячого ігрового майданчику по вул. 

Віктора Голого, 91; 
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- зразковий хореографічний колектив народного танцю «Веселка» (керівник Т.Часник), який діє 

при міському Палаці культури взяв участь в V ювілейному хореографічному дитячо-юнацькому 

регіональному фестивалі "Барви рідної землі"; 

- проведені заходи по благоустрою закладів культури та утримання в належному стані прилеглих 

територій; 

- розпочато роботу на платформі програми «Прозоро»; 

- забезпечено участь в обласному етапі конкурсу на Обласну краєзнавчу премію імені 

Володимира Ястребова; 

- розроблені макети інформаційних оголошень міських заходів; 

- опрацьовані питання та підготовлені відповіді на депутатські запити; 

- забезпечено роботу інформаційної сторінки відділу в соціальній мережі та сайтів музичної 

школи і ЦБС. 

Відділ кадрової роботи 

Протягом звітного періоду проведено засідання конкурсної комісії виконавчого комітету 

Знам`янської міської ради на заміщення вакантних посад: 

- начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради, 

- головного спеціаліста сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та 

благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради. 

- спеціаліста І категорії відділу архітектури та містобудування управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради тимчасово, на 

час перебування штатного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку. 

За результатами конкурсного відбору у ІІ кварталі 2016 року призначено та сформовано 4 

особові справи посадових осіб відповідно до наказу Національного агентства України з питань 

Державної служби «Про затвердження Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ 

державних службовців». 

Відділом кадрової роботи підготовлено 162 проекти розпоряджень міського голови з питань 

призначення, звільнення, переведення, проходження стажування посадових осіб, покладення 

обов’язків на посадових осіб, надання щорічної основної та додаткової відпусток, встановлення 

надбавок та премій працівникам міськвиконкому та його структурним підрозділам, визначення 

робочих днів, прийняття на громадські роботи та інше.  

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

Кіровоградської обласної ради від 05 січня 2016 року №3-р/1-гр направлено протягом звітного 

періоду 5 посадових осіб апарату управління Знам’янської міської ради до Центру підготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації 

та підготовлено 29 проектів розпоряджень міського голови щодо відрядження посадових осіб 

апарату управління. 

На виконання вимог Закону України “Про очищення влади”, щодо проведення перевірки, 

передбаченої відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення 

влади», відділом кадрової роботи направлено 32 пакети документів до Знам’янського відділення 

Олександрійської ОДПІ головного управління ДФС у Кіровоградській області, Служби Безпеки 

України, та до Міністрства юстиції України для перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон. 

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» всі працівники 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради та його структурних підрозділів вчасно подали до 

відділу кадрової роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. Всі копії декларацій, належним чином завірені, були направлені протягом 10 днів 

з дня їх подачі до Державної фіскальної служби України. 

Підготовлено та подано до Управління статистики у Знам’янському районі звіт за 2015 рік 

про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

міськвиконкому, відділу освіти, фінансового управління, відділу культури і туризму, управління 
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соціального захисту населення, управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства. 

Також, направлено до Знам’янського міськрайонного центру зайнятості 4 повідомлень про 

попит на робочу силу (вакансії) за формою №3-ПН. 

Підготовлено 2 проекти рішень виконавчого комітету Знам’янської міської ради «Про 

внесення змін до структури апарату управління Знам’янської міської ради», за результатами 

розгляду яких були затвердженні.  

У ІІ кварталі 2016 року проведено 4 засідання комісії з попереднього розгляду питань, 

пов`язаних з нагородженнями. За результатами розгляду даної комісії нагороджено 40 осіб, з них 

22 особи нагороджені Почесними Грамотами Знам`янської міської ради, 8 осіб – Грамотами 

Знам`янської міської ради, 10 осіб – Подяками Знам`янської міської ради. 

З нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи 14 ліквідаторів були відзначені Почесними 

Грамотами Знам’янської міської ради, з нагоди Дня працівників місцевої промисловості України 

вручено 2 Почесні Грамоти Знам’янської міської ради, 2 Грамоти Знам’янської міської ради, та 

оголошена Подяка Знам’янської міської ради; та з нагоди Дня медичного працівника було вручено 

5 Почесних Грамот Знам’янської міської ради, 6 Грамот Знам’янської міської ради, та оголошено 9 

Подяк Знам’янської міської ради.  

За ІІ квартал 2016 року відділом кадрової роботи було направлено три пакети документів 

щодо нагородження ветеранів війни до свята Дня Перемоги до Кіровоградської обласної ради, та  

до Кіровоградської обласної державної адміністрації, за результатами розгляду клопотань, 

ветеранам були вручені відзнаки це: Почесна грамота обласної ради та обласної державної 

адміністрації, Почесна грамота обласної ради, Почесна грамота обласної державної адміністрації. 

А також направлено пакет документів до Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо 

нагородження з нагоди професійного свята - дня журналіста, за результатами розгляду клопотань, 

було вручено Грамоту Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

Протягом ІІ кварталу 2016 року присвоєно посадовій собі органу місцевого самоврядування 

черговий ранг та відбулося засідання комісії по визначенню стажу роботи посадових осіб та 

службовців працівників апарату управління Знам`янської міської ради для нарахування надбавок 

за вислугу років за результатами комісії чотирьом посадовим особам встановлено надбавку за 

вислугу років. 

На виконання рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання від 22.04.2016 року № 

194 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Знам’янської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради», на даний час проходить процес 

реорганізації апарату управління, термін виконання даного рішення закінчується 01 липня 2016 

року, усі працівники, які підлягають скороченню попереджені, згідно з чинним законодавством, 

усім працівникам запропоновано вакантні посади. Відповідно до наказу Міністерства соціальної 

політики України від 31 травня 2013 року №317 за погодженням із Державною службою 

статистики України подано звітність про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із 

змінами в організації виробництва і праці до Знам’янського міськрайонного центру зайнятості. 

У ІІ кварталі 2016 року виконавчим комітетом Знам`янської міської ради направлено 

посадову особу для вступу до Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

 

Інформаційна діяльність та робота з громадськістю 

Завдяки злагодженій співпраці міської ради із засобами масової інформації створено 

ефективну систему інформування громади про роботу міської ради, виконавчого комітету та 

виконавчих органів, що забезпечує зворотній зв'язок та формує рівень довіри до влади. 

Зокрема, протягом ІІ кварталу 2016 року на сайті було опубліковано 192 новини, Крім того, 

протягом ІІ кварталу 2016 року на офіційному веб-сайті міської ради було розміщено 94 рішення 

міської ради, виконавчого комітету, 68 рішень міської ради, 58 розпоряджень міського голови, 62 

інформаційні матеріали про надходження та використання коштів місцевого бюджету, 44 

протоколи засідань виконавчого комітету, міської ради та постійних комісій.  

Крім того, на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" протягом 

01.01-20.03.2016 року на сайті міської ради розміщено: 210 проектів рішень міської ради та 

виконавчого комітету. Зокрема: 

- 93 проектів міської ради; 
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- 117 проектів рішень виконавчого комітету. 

З метою забезпечення відкритості і прозорості роботи міської ради на сайті розміщується 

інформація результатів голосувань ради, про особисте відвідування пленарних засідань та засідань 

постійних депутатських комісій депутатами ради із зазначенням причин відсутності депутата на 

засіданні. Також створені окремі сторінки для кожного депутата Знам’янської міської ради, де 

розміщена його автобіографія, декларація про доходи, дні і місце прийому, контакти для 

листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку та в подальшому будуть 

розміщуватися звіти про депутатську діяльність. Такий підхід надасть можливість кожному 

мешканцю міста реальну можливість скористатись електронною приймальнею (направити 

звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп). 

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з метою 

можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органу влади, а також 

забезпечення гласності, прозорості та відкритості створений окремий розділ «Громадська рада» у 

якому розміщується інформація про діяльність громадської ради, плани роботи, протоколи 

засідань президії та громадської ради.  

Так, протягом ІІ кварталу 2016 року підготовлено і проведено 2 засідання Громадської ради 

при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради, на яких порушувались питання: 

- про створення єдиного медичного простору; 

- про затвердження орієнтованого плану роботи Громадської ради на 2016 рік; 

- про екологічний стан навколишнього середовища у районі вокзалу та привокзальної 

частини міста; 

- про виконання міської цільової Програми позашкільної освіти та підтримки обдарованої 

молоді на період 2015-2017 років.  

Активізовано співпрацю виконавчого комітету Знам’янської міської ради з громадськими 

організаціями. Так, зокрема, проводилися зустрічі керівництва міста з учасниками ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, з активом міської громадської організації «Союз-Чорнобиль» та 

"Квітень-86", міської Спілки ветеранів війни в Афганістані та спілки ветеранів АТО.. 

Підготовлено проведення засідання з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо 

підготовки та вшанування 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи. 

Вжито заходів щодо додержання релігійними організаціями чинного законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації, виконком постійно підтримував зв`язки з керівниками 

релігійних громад, які діють на території міста. 

Окрім структурних підрозділів виконавчого комітету Знам’янської міської ради відділ 

активно співпрацював в інформаційному полі з Знам’янським МРВ Управління ДСНС України у 

Кіровоградській області, Знам’янським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області, 

Знам’янського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції, податковою інспекцією, 

пенсійним фондом, головного управління статистики у Кіровоградській області, відділенням 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України в м.Знам’янка. Зокрема для кожної з вищевказаних організацій 

створені окремі розділи, які постійно оновлюються актуальної інформацією та важливими 

нормативно-правовими актами. 

Так за звітний період було розміщено 96 інформаційних матеріалів: 

22 - інформаційних матеріалів Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській 

області; 

5 - інформаційних матеріалів Знам’янського міськрайонного центру зайнятості; 

42- інформаційних матеріалів головного управління статистики у Кіровоградській області; 

11– інформаційних матеріалів МРВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області; 

9 – інформаційних матеріалів Знам’янського районного відділу кримінально-виконавчої 

інспекції; 

7 - інформаційних матеріалів Знам’янської ОДПІ. 

Відділ у межах своїх функцій активно співпрацює з засобами масової інформації. Так, 

інформація про діяльність міської влади розміщена на веб-сайті міської ради дублюється на 

сторінках місцевої газети «Знам’янські вісті» та інтернет-ресурсах Кіровоградської області. 

З березня по травень 2016 року на офіційному сайті міської ради зафіксовано понад 13840 

тис відвідувачів, що свідчить про його відкритість та прозорість. 
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Зокрема: 

за період з 01 січня – 01 лютого зафіксовано: 5189; 

за період з 01 лютого - 01 березня- 4350; 

01 березня-20 березня - 4532. 

 

Через освіту – до здорової освіченої нації 
 У місті функціонує шість загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі – навчально-

виховний комплекс «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей», в них 

навчається 2812 учнів. Усі загальноосвітні навчальні заклади мають кількість учнів, що відповідає 

критеріям наповнюваності, визначеними Кабінетом Міністрів України, мають необхідну 

навчально-матеріальну базу, повністю укомплектовані педагогічними кадрами з відповідною 

педагогічною освітою.  

Навчальна діяльність 

Відділом освіти на високому рівні забезпечено проведення основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови, математики та історії України (травень).  

На виконання ЗУ «Про загальну середню освіту» проведено державну підсумкову атестацію 

учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.  

 У навчальних закладах міста проведено урочисті з нагоди вручення документів про освіту 

державного зразка. 

Відділом освіти проведено попередній розподіл педагогічного навантаження на 2016/2017 

навчальний рік. 

Проводиться аналіз навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, 

систематизація матеріалу та розробка рекомендацій на 2016/2017 навчальний рік. 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін учні 

загальноосвітніх навчальних закладів міста вибороли 15 дипломів. Команда учнів нашого міста 

продемонструвала високий рівень знань з правознавства (4 учасники – 4 дипломи). По два 

дипломи отримали представники команд з географії (учні НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 

2-ліцей»), історії (НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»), хімії (ЗШ № 4), зарубіжної 

літератури та російської мови (НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»), англійської мови 

(ЗШ № 3, НВК), один – з трудового навчання (НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»).  

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт було 

визнано переможцями 10 учнів-слухачів малої академії наук України (НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ 

ступенів № 2-ліцей») та наукового товариства учнів (ЗШ № 3), призером ІІІ (Всеукраїнського) 

конкурсу став учень 11 класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей». Учениця 11 

класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2- ліцей», стала призером ІV Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості на тему «Ідея соборності України». Учні міста стали призерами 

конкурсу « Творчість Якова Паученка очима дітей» (вихованці ЗШ № 4 та НВК «Знам’янська ЗШ 

І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»). 

Забезпечено укладення договорів на закупівлю підручників для учнів 4, 7 класів. Дане 

питання знаходиться у стані доопрацювання. 

За участю начальника відділу освіти Л. Грекової та методиста з дошкільної освіти 

Л.Скляровської проведено нараду керівників дошкільних закладів «Про новий Санітарний 

регламент для ДНЗ». Також, у червні у ДНЗ проведено Свято дитинства. Організовано роботу 

семінару для старших медичних сестер ДНЗ «Організація харчування в літній період».  

Позашкільна освіта 

Протягом квітня 2016 року виконано наступні роботи в рамках проведення Всеукраїнського 

місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»: в усіх закладах освіти проведено відновлювальні та 

ремонтні  роботи на спортивних майданчиках;  завершено відновлювальні роботи на міському 

стадіоні та футбольних полях закладів освіти. Спортивні майданчики та споруди на міському 

стадіоні підготовлені до проведення міського етапу Всеукраїнської спартакіади школярів України 

«Старти надій», що відбулася у квітні 2016 року. 

У квітні 2016 року команда міста взяла участь у проведенні ХХVII Чемпіонату області зі 

спортивного орієнтування серед школярів та гуртківців позашкільних навчальних закладів та 

виборола І місце у краєзнавчому заліку.  

Відповідно до плану роботи міського координаційного центру національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді «Патріот», згідно з Положенням «Про проведення відкритого 
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чемпіонату з військово-спортивних багатоборств», присвяченого пам’яті воїнів, загиблих під час 

проведення АТО, 08 квітня  2016 року на базі Знам’янського військово-спортивного клубу ТСО 

України проведено міський відкритий чемпіонат військово-спортивних багатоборств серед 

збірних команд закладів освіти.  

З метою повного виконання програми курсу «Захист Вітчизни» проведені на базі ТСОУ 

навчально-польові заняття для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Команда учнів міста стала учасником обласного зльоту учнівських лісництв «Юні господарі 

землі».  

  Вихованці КДЮСШ 8-10 квітня 2016 року взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з 

велоспорту та календарних змаганнях з видів спорту Вихованці КДЮСШ 8-10 квітня 2016 року 

взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з велоспорту та календарних змаганнях з видів спорту та 

вибороли І місце у парній гонці. 

Збірна команда учнів закладів освіти взяла участь у VII відкритих обласних змаганнях зі 

спортивних походів. 

12.04.2016 року на базі ЦДЮТ проведено засідання Ради лідерів міського парламенту дітей з 

метою активізації роботи шкільних та міського парламентів учнів у вирішенні питань навчання і 

виховання шкільної молоді, формування в учнів високої громадської позиції, відповідального 

ставлення до розбудови парламентаризму в Україні.  

На виконання розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 02.03.2016 року «Про 

затвердження плану заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», 

міського плану заходів «Про відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи» з 18 по 22 

квітня 2016 року в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста проведено 

конкурси тематичного дитячого малюнку «Біль Чорнобиля очима дітей».  

07 квітня 2016 року дві команди євро клубів міста взяли участь в обласній конференції 

лідерів євроклубів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

19 травня 2016 року – до Дня Європи відділом освіти та підпорядкованими навчальними 

закладами було проведено міське свято «Єврофест – 2016». 

01.06.2016 року до Дня захисту дітей на базі ЦДЮТ проведено Фестиваль дитячих талантів. 

Протягом травня у закладах освіти були проведені заходи з нагоди 71-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі та Дня Пам’яті та примирення, Дня сім’ї, Дня матері, Дня Європи.  

В рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» у навчальних закладах, 

підпорядкованих відділу освіти, проведено суботник та забезпечено благоустрій прилеглих 

територій. 

     Оздоровча кампанія 

Проведено організаційні заходи щодо відпочинку учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста влітку 2016 року. Відкрито 5 пришкільних таборів відпочинку з денним 

перебуванням. Станом на 15.06 2016 року в таборах відпочинку оздоровлюється 619 дітей. За 

підсумками перевірки пришкільних таборів, що відбулася за участі першого заступника міського 

голови В.Загородньої, начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Держпродспоживслужби у Знам’янському районі Манька С.В., представників 

УДСНС України, начальника відділу освіти Л.Грекової, прийнято рішення про готовність 

навчальних закладів до проведення оздоровчої кампанії та оформлено відповідні акти. 

Працівниками відділу освіти забезпечено щоденний моніторинг роботи таборів відпочинку. 

Методична діяльність 

Протягом ІІ кварталу 2016 року працівниками методичного кабінету відділу освіти було 

надано методичну допомогу щодо викладання навчальних предметів та організації методичної 

роботи загальноосвітнім навчальним закладам згідно з графіком (14 засідань). 

Рішенням атестаційної комісії ІІ рівня (комісія, створена при відділі освіти виконавчого 

комітету Знам′янської міської ради) проатестовано 87 педагогічних працівників. 

Також у ІІ кварталі 2016 року було забезпечено підвищення кваліфікації 23 педагоічних 

працівників на курсах у КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського».  

Відповідно до пунктів 1.1. та 2.12. Типового положення проведена атестація 10 керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів (20%). За результатами атестації 2015/2016 навчального 

року всіх керівників, які атестувалися, визнано такими, що відповідають займаній посаді.  
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З 26 по 28 квітня 2016 року було організовано тематичне вивчення стану викладання 

суспільствознавчих дисциплін методистами відділу освіти та науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського». 

10.05.2016 року проведено засідання колегії відділу освіти для керівників ЗНЗ міста, під час 

якої розглянуто питання щодо організованого завершення навчального року, підготовки закладів 

до нового навчального року та проведення оздоровчої кампанії. 

 Протягом ІІ кварталу 28 педагогічних працівників різних категорій були залучені до участі 

в обласних методичних заходах: постійно-діючі міські семінари, віртуальні майстер-класи. 

Учителі зарубіжної літератури, української мови та літератури взяли участь у засіданні обласної 

творчої групи; в обласній науково-методичній конференції за  участю доцента кафедри методики 

мов і літератур Київського університету імені Бориса Грінченка, українського педагога, лінгвіста, 

літературознавця С.Авраменка; вчителі природничих дисциплін стали учасниками вебінару 

«Математика. ЗНО – 2016». 

Протягом ІІ кварталу учні загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь у 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах: «Соняшник», «Колосок весняний», «Кришталева 

сова», «Лелека», «Олімпус – 2016», «Левеня», «Кенгуру» тощо. 

Проаналізовано стан роботи відділу та підпорядкованих закладів освіти із зверненнями 

громадян. Дане питання розглянуто на колегії відділу освіти 28 квітня 2016 року. 

Проведено вивчення антикорупційного законодавства з керівниками закладів освіти. За 

підсумками розгляду даного питання на колегії відділу освіти 28 квітня 2016 року видано наказ та 

затверджено заходи по виконанню Закону України « Про засади запобігання та протидії корупції».  

 Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

Завідувачем міською психолого-медико-педагогічною консультацією (далі ПМПК) протягом 

квітня-червеня 2016 року для батьків та вчителів, які виховують та навчають дітей з особливими 

освітніми потребами, проведено 64 бесіди та консультації. 

Оновлено базу даних дітей з інвалідністю та встановлено, що 10 дітей м. Знам’янка мають 

порушення опорно-рухового апарату. 

Створено базу даних дітей з інвалідністю по дошкільним навчальним закладам міста. 

Проведено методичну нараду з вчителями НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2-ліцей» «Програма розвитку дитини, яка навчається на інклюзивній формі навчання». 

Також, проведено засідання методичного об’єднання вчителів-логопедів «Розвиток 

зв’язного мовлення, як засіб формування комунікативної компетентності дошкільників». 

Протягом квітня відбулося 7 діагностичних засідань міської психолого-медико-педагогічної 

консультації. Під час засідань проведено психолого-педагогічне вивчення 75 дітей з 

психофізичними вадами. З метою виявлення дітей з порушеннями мовлення відділом освіти 

забезпечено проведення 7 засідань з обстеження мовлення дітей дошкільного віку (137) .  

Надання методичних рекомендацій вчителям щодо індивідуального підходу до дітей з 

вадами психічного та фізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. 

Згідноз з планом роботи міської ПМПК проведено індивідуально-корекційну роботу з 

дітьми, які потребують корекційної допомоги. 

У квітні 2016 року на базі НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2- 

ліцей» відбулося засідання обласної ПМПК з вивчення труднощів та потенційних можливостей 

психічного розвитку дітей з психофізичними вадами та надання рекомендацій щодо змісту, форм і 

методів навчання. 22 учням рекомендовано інклюзивне навчання та 36-індивідуальна форма 

навчання. 

Забезпечення дотримання законодавства у галузі охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. 

Протягом 1-5 квітня 2016 року службою охорони праці відділу освіти проаналізовано стан 

травматизму та здано звіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності, невиробничого травматизму, 

виконання програми забезпечення безпеки дорожнього руху за І квартал 2016 року та подано 

відповідну звітність до Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації. 

 З 4 по 8 квітня у навчальних закладах міста проведено Тиждень знань безпеки 

життєдіяльності на тему: «Цивільний захист – це не жарти, треба всім про нього знати!» (в рамках 

якого відбувся День цивільного захисту). Найкращі матеріали представлено в обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. 
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25-29 квітня цього року було проведено Тиждень охорони праці з відзначенням 28 квітня – 

Всесвітнього дня охорони праці під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик». В 

рамках Тижня було проведено комплексні перевірки стану охорони праці. Оформлено куточки, 

стенди, стіннівки до Всесвітнього дня охорони праці. До відома працівників підпорядкованих 

закладів доведено текст Звернення оргкомітету з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня 

охорони праці. Проведені збори трудових колективів, а також роз’яснювальна робота із 

залученням медичних працівників і психологів щодо визначення поняття стресу та його впливу на 

продуктивність навчання і праці. Відзначено учнів ЗНЗ міста, які брали участь у Всеукраїнському 

конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». 

Протягом квітня поточного року учні ЗНЗ міста брали участь у міському, обласному та 

всеукраїнському етапах конкурсу дитячого малюнка на протипожежну і техногенну тематику. 

Підсумки проведених заходів було підведено та відзначено найкращих учасників 26 квітня 2016 

року під час урочистостей з вшанування пам’яті загиблих на Чорнобильській АЕС. 

В рамках щорічної акції «Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій» учні, 

вихованці, їх батьки, педагогічні працівники взяли участь у конкурсі з тематики безпеки 

життєдіяльності на кращу писанку «Великдень без небезпек».  

Протягом 10-20 травня було підведено підсумки проведення міського етапу огляду-конкурсу 

на кращу роботу щодо збереження життя і здоров’я учнів, вихованців закладів освіти міста 

протягом 2015/2016 навчального року. Презентації досвіду роботи переможців конкурсу по 

кожному типу навчальних закладів – ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, ДНЗ № 7 «Козачок», ЦДЮТ – 

представлено в УОНМС ОДА для участі в обласному етапі цього конкурсу. 

З метою формування у дітей ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я, 

популяризації правил дорожнього руху протягом 16-22 травня поточного року в навчальних 

закладах міста проводився Тиждень безпеки дорожнього руху.  

З початком оздоровчої кампанії 2016 року перевірено документацію закладів освіти, на базі 

яких організовано літній відпочинок учнів, на відповідність вимогам охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

Підготовлено звіти в управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА, міськвиконком про 

виконання плану заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в закладах освіти 

міста протягом І півріччя 2016 року. 

Підготовлено звіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності, травматизму за ІІ квартал 2016 

року, а також звіт про роботу навчальних закладів міста з питань виконання протягом ІІ кварталу 

2016 року обласної програми з питань забезпечення безпеки дорожнього руху на період до 2016 

року. 

Підготовлено інформаційні повідомлення в УОНМС ОДА, КОІППО, міськвиконком згідно 

одержаних листів, наказів, розпоряджень, інформації в УДСНС в області, УОНМС ОДА щодо 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти міста, про стан виконання заходів 

щодо підготовки навчальних закладів міста до роботи у новому 2016/2017 навчальному році та 

осінньо-зимовий період тощо. 

Забезпечення функціонування підпорядкованих закладів 

Згідноз з річним планом закупівель були проведені процедури закупівлі послуг з організації 

безкоштовного гарячого харчування дітей 1-4 класів та дітей пільгових категорій, проводиться 

закупівля вугілля кам’яного для закладів освіти міста на 2016 рік, шляхом проведення відкритих 

торгів. Були підписані договори з переможцями торгів, складені звіти про результати проведення 

процедур закупівлі які надані до органів казначейської служби та опубліковані на веб - порталі 

Уповноваженого органу з питань Державних закупівель. 

Юрисконсультом відділу освіти взято участь у судовому засіданні за позовом Євтушенко 

Є.Д. до відділу освіти в якості представника відповідача в суді першої інстанції та в Апеляційному 

суді Кіровоградської області. 

Успішно пройдено реєстрацію на електронному майданчику в мерeжі Prozorro та розпочато 

перші закупівлі. 

Згідно із ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» публікуються договори на 

веб -порталі E-data. Зареєстровано понад 300 договорів. 

 

Архівним відділом Знам’янської міської ради протягом ІІ кварталу 2016 року проведена 

наступна робота. 

http://kra.court.gov.ua/
http://kra.court.gov.ua/
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Затверджено положення архівного відділу Знам’янської міської ради. 

Здійснено заходи щодо виконання законів України, указів і розпоряджень Президента 

України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Держкомархіву 

України, розпоряджень державних адміністрацій, рішень рад. 

На початку другого кварталу начальник архівного відділу взяла участь у навчанні в Центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської 

обласної державної адміністрації за програмами тематичних короткотермінових семінарів за 

темою «Сучасна політика держави у сфері архівної справи і діловодства». 

Для підтримання належних умов в архівосховищі проводиться прибирання приміщення та 

знепилення картонажу, при необхідності вологе прибирання. 100% документів закартановано. За 

температурно-вологісним режимом ведеться спостереження. 

У ІІ кварталі 2016 року перезаряджено 5 вогнегасників для приміщень архівосховища.  

За звітний період до архівного відділу надійшла 1 частина документів постійного строку 

зберігання:  

  - “Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Знам’янського 

виконкому ” за 2011-2015 роки на 11 справ. 

Було проведено 2 засідання експертної комісії, де розглядалося: 

 Номенклатура справ установи списку № 1: 

   «Знам’янська Друга селищна рада та її виконавчий комітет». 

  Про погодження описів постійного строку зберігання:  

       «Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі». 

 Про вилучення та знищення документів (справ) не внесених до Національного архівного 

фонду: 

      «Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі». 

 Про схвалення Положення про архівний підрозділ та Положення про експертну комісію 

установам списку № 1: 

• Знам`янський міськрайонний суд Кіровоградської області; 

• Знам’янське управління Державної казначейської служби України Кіровоградської 

області; 

• Знам’янська міська рада та її виконавчий комітет; 

• Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі; 

• Фінансове управління Знам’янського міськвиконкому; 

• Знам`янський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

• Знам’янська редакція міської газети «Знам’янські вісті»; 

• Знам’янська Друга селищна рада та її виконавчий комітет; 

• Відділ освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради; 

• Знам`янський професійний ліцей; 

• Знам’янська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради  

Згідно з графіком перевірок проведено 2 контрольні та 2 комплексні перевірки. 

У приміщені архівного відділу проведено 2 виставки: 

• до Дня Перемоги з 03-17 травня 2016р. «Подвиг народу Переможця!»; 

• до Дня початку ВВв з 15-30 червня 2016р. «Тих днів не змовкне слава…». 

В архівному відділі працювали 4 дослідника. Працівники Пенсійного фонду працювали по 

відомостям заробітної плати організації архівного фонд №74 «Знам’янський міський побутовий 

комбінат». Переглядалися накази з особового складу в пошуках будівництва домів по місту 

«ПМК-133». 

Продовжується збір даних про загиблих воїнів АТО. 

У ІІ кварталі 2016 року всього надійшло 22 запита про стаж роботи за вислугою років, 

запити виконано з позитивним результатом. 

У ІІ кварталі 2016 року архівним відділом Знам’янської міської ради видано 37 довідок по 

заробітній платі, 22 довідки про стаж роботи та 56 довідок тематичного характеру. 
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Слухали:  Про дострокове припинення повноважень депутата Знам’янської міської 

ради сьомого скликання Щави Олександра Олександровича 

Інформувала: Н.Клименко, секретар міської ради. 

Вирішили: Рішення  №270 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 
сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22   липня 2016  року                                                                    №270 

м.Знам’янка 
 

Про дострокове припинення повноважень 

депутата Знам’янської міської ради сьомого 

скликання Щави Олександра Олександровича 

 

 Розглянувши заяву депутата Знам’янської міської ради сьомого скликання Щави 

Олександра Олександровича від 20.06.2016 року про дострокове припинення його 

повноважень, як депутата міської ради згідно п.п.2, п.2, ст.5 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» з 20.06.2016 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Достроково припинити повноваження депутата Знам’янської міської ради сьомого 

скликання Щави Олександра Олександровича згідно поданої заяви. 

2. Направити дане рішення до Знам’янської міської виборчої комісії. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. Л.Семиніна). 

 
  Секретар міської ради    Н.Клименко 

  
 

Слухали:  Про внесення змін до текстів рішень міської ради. 

Інформувала: Н.Брунцвік, начальник відділу забезпечення діяльності міської ради. 

Вирішили: Рішення  №271 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 
П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22   липня  2016 року         №271  

м. Знам`янка 

Про внесення змін до текстів  

рішень міської ради  
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Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н.Клименко про необхідність 

приведення текстів рішень міської ради у відповідність до рішення Знам’янської міської 

ради від 22.04.2016 року №194, яким затверджено структуру та загальну чисельність 

апарату Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської 

ради та перейменовано відділ по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради з 

01.07.2016 року у відділ забезпечення діяльності міської ради, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

1. Внести зміни до текстів рішень міської ради від 18.03.2016 року №154 «Про 

затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють», від 

25.12.2015 року №57 «Про затвердження Регламенту Знам’янської міської ради 

сьомого скликання», від 19.02.2016 року №138 «Про внесення доповнень до 

рішення міської ради від  25.12.2015 року №57 «Про затвердження Регламенту 

Знам’янської міської ради сьомого скликання»  та інших рішень міської ради, де 

зазначено назву відділу по обслуговуванню ради, а саме: назву структурного 

підрозділу «відділ по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради» в усіх 

відмінках замінити на назву структурного підрозділу «відділ забезпечення 

діяльності міської ради» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко. 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 
Слухали:  Про внесення змін до рішення міської ради від 18 березня 2016 року №154 

«Про затвердження Положень про органи самоорганізації населення – 

будинкові та квартальні комітети та переліку територій,  у межах яких вони 

діють».  

Інформувала: Н.Брунцвік, начальник відділу забезпечення діяльності міської ради. 

Вирішили: Рішення  №272 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 
П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22   липня  2016  року         №272 

м. Знам`янка 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

18 березня 2016 року №154 «Про затвердження Положень 

про органи самоорганізації населення – будинкові 

та квартальні комітети та переліку територій,  

у межах яких вони діють»  

 

 

  



64 

 

  

З метою приведення до фактичних даних інформації щодо житлових будинків, 

розташованих по вулиці Миру і що входять до меж квартального комітету №31 в місті 

Знам’янка, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В  и р і ш и л а: 
1. Вважати п.31 додатку 2 до рішення міської ради від 18.03.2016 року №154 «Про 

затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють» таким, що 

втратив чинність. 

2. Викласти п.31 додатку 2 до рішення міської ради від 18.03.2016 року №154 «Про 

затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють» в наступній 

редакції: 

 № 

кварталу 

Вулиці, які закріплені за квартальним комітетом 

31 вулиці  Тополина з 27-43, 32-50; Яблунева, Кленова, Лесі Українки  27-79, 62-86, 

Українська  63-103,62-102, Соломії Крушельницької, 45-89, 62-118, Миру 2-62, 

65-121 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря Знам’янської міської 

ради Н.Клименко. 

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань з 

питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. Л.Семиніна). 

 
 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

Слухали:  Про стан виконання рішень Знам’янської міської ради сьомого скликання за 

період з грудня 20І5 року по червень 2016 року. 

Інформувала: Н.Брунцвік, начальник відділу забезпечення діяльності міської ради. 

Вирішили: Рішення  №273 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 
П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   22   липня  2016  року         №273 

м. Знам`янка 

Про стан виконання рішень  

Знам’янської міської ради  

сьомого скликання за період  

з грудня 2015 року по червень 2016 року 
 

Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н.Клименко про стан виконання 

рішень міської ради за період з грудня 2015 року по червень 2016 року, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
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В и р і ш и л а: 

1. Інформацію про стан виконання рішень Знам’янської міської ради сьомого 

скликання за період з грудня 2015 року по червень 2016 року взяти до відома. 

2. Зобов’язати начальників управлінь та відділів структурних підрозділів апарату 

управління забезпечувати організацію виконання рішень, прийнятих міською радою, 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко. 

  

Секретар міської ради   Н.Клименко 
 

Інформація 

про стан виконання рішень міської ради  

за період з грудня 2015 року по червень 2016 року  

 
За період з грудня 2015 року по .червень 2016 року діяльність Знам’янської міської 

ради була спрямована на подальший розвиток основних засад місцевого самоврядування, 
виконання першочергових завдань з формування й наповнення бюджету міста, пошуку 
ефективних шляхів соціально-економічного та культурного розвитку міста і проводилась 
відповідно до плану роботи, затвердженого рішенням міської ради від 22 січня 2016 року 
№90. 

Основною формою роботи ради були і залишаються сесії. За звітний період 

відбулося 14 пленарних засідань 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 253.  

Станом на 17 червня 2016 року у міській раді залишаються на контролі 36 міських 

цільових програм, протягом звітного періоду затверджено 16 нових програм. 

За звітний період заслухано 9 звітів про хід виконання програм, прийнято 9 рішень 

внесення змін і доповнень до міських програм.  

На виконання Плану роботи міської ради, під час проведення Дня депутата, були 

розглянуті питання щодо подання депутатами міської ради декларацій про майно, доходи, 

витрати зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік; вимоги та основні засади 

реалізації законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання 

корупції»; питання регулювань конфлікту інтересів під час здійснення депутатами своїх 

повноважень.  

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 74 депутатських запити, з яких 17 

знято з контролю рішенням міської ради від січня 2016 року №177 «Про стан виконання 

депутатських запитів», по іншим термін виконання продовжено. Відділом забезпечення 

діяльності міської ради спільно з депутатами міської ради здійснюється контроль за 

своєчасністю надання відповідей та результатом їх розгляду. Ведеться постійний аналіз 

стану надходження та виконання запитів, що надійшли від депутатів Знам’янської 

міської ради сьомого скликання, дані щодо розгляду узагальнюються та заносяться до 

таблиці.  

На сьогоднішній день на контролі постійних комісій міської ради залишається 161 

рішення міської ради, у тому числі на контролі: 

постійної комісія з питань бюджету та економічного розвитку міста (гол. 

М.Терновий) – 35 рішень; 

постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту ( гол. Ю.Сопільняк) - 

13 рішень; 
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постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони 

навколишнього природного середовища (гол. А .Тесленко) - 38 рішень ; 

  постійної комісії з питань землекористування та будівництва (гол. О.Кузін) – 31 

рішення;  

постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності  

(гол. Л.Семиніна) - 16 рішень; 

        постійної комісія з питань споживчого ринку, підприємництва та правової політики 

( гол. С.Кліпацький) - 8 рішень;   
        постійної комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 
(гол.В.Мацко) - 10 рішень. 
  Відповідно до планів роботи постійних комісій, під час засіданнях профільних 

комісій депутатами заслуховується інформація про стан виконання рішень, прийнятих на 

сесіях міської ради. Так, постійною комісією з питань бюджету та економічного розвитку 

міста (гол. М.Терновий), в травні поточного року заслухано інформацію щодо стану 

виконання рішень міської ради, контроль  за виконанням яких покладено на комісію. За 

результатами роботи надано рекомендації відповідальним виконавцям щодо забезпечення 

належного виконання рішень міської ради. 

22.01.2016 року прийнято рішення міської ради №92 «Про надання погодження 

комунальному закладу «Знам’янська міська лікарня імені A.B. Лисенка» на укладання 

договорів оренди нежитлових вбудованих приміщень під розміщення аптек». Так, 

комунальним закладом «Знам’янська міська лікарня імені A.B. Лисенка», відповідно до 

проведеної експертної оцінки нежитлових вбудованих приміщень, укладені договори 

оренди під розміщення аптек за адресою м. Знам’янка, вул. М. Грушевського, 15: на 

першому поверсі терапевтичного відділення з ТОВ «Цілительниця», розмір місячної 

орендної плати - 365,83 грн.; на першому поверсі поліклінічного відділення з ТОВ 

«Цілительниця», розмір місячної орендної плати -576,47 грн.; на першому поверсі 

поліклінічного відділення з фізичною особою - підприємцем Романенко Наталією 

Петрівною, розмір місячної орендної плати-341,06 грн. 

На виконання вимог рішення міської ради від 19.02.2016 року № 125 «Про 

передачу повноважень виконавчому комітету щодо передачі в оренду об’єктів 

нерухомості комунальної власності», рішення виконавчого комітету щодо передачі 

об’єктів нерухомості комунальної власності у тимчасове строкове платне користування 

(терміном на 1 місяць та почасово) юридичним та фізичним особам на умовах оренди не 

приймалися. 

 Відповідно до прийнятого рішення від 19.02.2016 року №126 «Про встановлення 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Знам’янка» 

контроль за сплатою податку з об’єкта житлової чи нежитлової нерухомості здійснюється 

ОДПІ. Станом на 01.05.2016 року надійшло 32201,55 грн. податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, із нього від юридичних осіб, які є власниками об’єктів 

житлової нерухомості -199,14 грн., від фізичних осіб, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості - 3722,82 грн., від юридичних осіб, які є власниками нежитлової нерухомості 

- 28279,59 грн. 
 

 
Під час аналізу виконання рішення міської ради від 22.04.2016 року №179 «Про 

впровадження системи електронних закупівель в інтересах територіальної громади м. 

Знам’янка» встановлено, що рішення виконавчого комітету від 15.01.2016 року №13 «Про 

затвердження Положення про застосування системи електронних державний закупівель», 

до якого, відповідно до зазначеного рішення міської ради, треба вносити зміни, є 

регуляторним актом, а відповідно і зміни та доповнення до нього підпадають під Закон 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Відділом економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі підготовлено 

проект рішення виконкому «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

24.11.2015 року №398 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2016 
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рік», яким передбачено включення до плану регуляторних актів зміни до рішення 

виконкому від 15.01.2016 року №13. На виконання рішення міської ради від 22.04.2016 

року №179 «Про впровадження системи електронних закупівель в інтересах 

територіальної громади м. Знам’янка» закупівля товарів, робіт і послуг вартість яких 

перевищує 5.0 тис. грн. буде проводитись в системі ProZorro після внесення змін до 

вищезазначеного Положення. 
; 

 

Зміни до міського бюджету та діючих Міських програм, на розгляд міської ради, 

вносяться відповідно до листів головних розпорядників бюджетних коштів, керівників 

підприємств, установ та організацій різних форм власності. Заявники в подальшому 

забезпечують організацію запланованих заходів. 
Враховуючи вимоги законодавства щодо прийняття рішень органів місцевого 

самоврядування в особі міських рад (ч.1 ст. 37 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні») питань, щодо найменування (перейменування) вулиць, 
провулків, проспектів, площ, парків, скверів та вимоги про включення до словника 
Єдиних та Державних реєстрів нерухомого майна котрі розташовані на даних вулицях, 
провулках, 22 квітня 2016 року прийнято рішення №195 «Про затвердження 
розпорядження міського голови від 18 лютого 2016 року №8 «Про перейменуванню 
вулиць та провулків м. Знам’янка». Дані направлені до Інформаційного центру 
Міністерства юстиції України щодо внесення до словника Єдиного та Державного 
реєстру інформаційної мережі Міністерства юстиції України перейменованих вулиць та 
провулків. 

Міською радою сьомого скликання було прийнято 4 звернення до Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України щодо: необхідності перегляду Державного 
бюджету на 2016 рік у частині змін у джерелах фінансування професійно-технічних 
закладів; заперечення внесення змін до Конституції України, якими передбачається 
особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської і 
Донецької областей; відставки Кабінету Міністрів України на чолі з А.Яценюком; вимоги 
зняти з розгляду запропонований законопроект 4563а, яким передбачено нарахування 
пені у розмірі 0,1% суми простроченого платежу за комунальні послуги, яка 
нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу. 

Також, було прийнято та направлено звернення до ГУ Національної поліції в 

Кіровоградській області щодо реєстрації Знам’янського міського відділу поліції за 

фактичним місцем розташування на території міста Знам’янка. 
 

Відділом освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради проведені та 

заплановані для проведення в 2016 році  щодо увічнення пам’яті загиблого учасника АТО, 

Сергія Капелюхи, випускника Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. За 

інформацією директора школи, адміністрацією, педагогічним колективом школи 

проведено такі  заходи національно-патріотичного спрямування для учнів 1 – 11-х класів: 

 
№ Тема  заходу Виконавець  Дата  

проведення 

Категорія  

 учасників 

1.  Години спілкування   «Сергій Капелюха – 

випускник нашої школи, захисник 

України».   

Класні керівники 1-

11 класів 

Квітень, травень 

2016 

1-11 класи 

2.  Лінійка-реквієм «Пам’яті Сергія 

Капелюхи» (до дня народження ). 

О.Григор’єва  31.03.2016  5-11 класи 

3.  Бесіда «Герої поруч з нами». С.Лядський Березень 2016 7-8 класи 

4.  Виготовлення стіннівки «Шляхами АТО. 

Учасник АТО Капелюха Сергій 

Вікторович». 

О.Соколова Лютий 2016 1-11 класи 

5.  Підготування комп’ютерної презентації 

«Герої не вмирають. Сергій Капелюха». 

М.Лядська Листопад 2015 1-11 класи 

6.  Заплановано урок пам’яті «Сергій М.Міщенко Вересень 2016 1-11 класи 
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Капелюха», в ході проведення  

Олімпійського тижня  

Н.Клюка 

7.  Заплановано символічний пробіг миру, 

присвячений загиблим учасникам АТО, 

випускникам ЗШ № 4, С.Капелюсі та 

Д.Єфремову. 

М.Міщенко 

Н.Клюка 

Вересень 2016 5-11 класи 

8.  Заплановано встановлення меморіальної 

дошки С.Капелюсі. 

В.Лядський 14 жовтня 2016 

року 

1-11 класи 

 

Відділом культури і туризму та закладами культури проводяться інформаційні 

заходи з увічнення пам’яті героїв, що боролися за Незалежність України. У міському 

краєзнавчому музеї доповнена експозиція «Слава визволителям», присвячена 

знам’янчанам, що брали участь у II Світовій війні та проведенні АТО.  

 Знам’янською міською радою прийнято рішення №190 від  22  квітня  2016  року 

«Про встановлення пам’ятного знаку на честь увічнення пам’яті Капелюхи С.В.».  

Пам’ятний знак   на честь увічнення пам’яті Капелюхи С.В. буде встановлено на 

фасаді ЗШ І-ІІІ ст. №4 на День українського козацтва  та День захисника України 14 

жовтня 2016 року. 

        18 березня 2016 року прийнято рішення міської ради №165 «Про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Знам’янка» Голому Віктору Анатолійовичу, Цуркану 

Дмитру Володимировичу, Носковій Катерині Володимирівні, Капелюсі Сергію 

Вікторовичу – героям-землякам, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність і 

державний суверенітет України» 

Сім’ї Сергія Капелюхи надана матеріальна допомога: 

- з обласного бюджету в сумі 10000 грн.; 

- з міського бюджету в сумі 5000 грн.; 

- від виконавчого комітету Знам’янської міської ради та його структурних 

підрозділів в сумі 7507 грн.; 

- від учнів та педагогічного колективу Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4  в сумі 3932 грн.; 

- з державного бюджету в сумі  1176 грн. 

Батькам загиблого надаються пільги, інші соціальні гарантії відповідно до Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в 

тому числі 50-% знижка при сплаті за спожиті житлово – комунальні послуги, послуги 

зв’язку тощо. 

  В травні та червні поточного року відбулися засідання топонімічної комісії, під час 

яких було розглянуто питання роботи комісії та звернення громадян, що надійшли на 

адресу виконавчого комітету міської ради по питанню перейменування вулиць міста. 

 За результатами роботи комісії, з метою вивчення громадської думки, було також 

прийнято рішення щодо проведення громадського обговорення по питанню 

перейменування вулиці Станційної на вулицю Сергія Капелюхи. 

05.07.16 року прийнято розпорядження міського голови «Про проведення  

громадського обговорення по перейменуванню вулиці Станційної на вулицю Сергія 

Капелюхи». Розпорядження оприлюднено на сайті міської ради та в газеті «Знам’янські 

вісті». Свою думку можна висловити письмово на адресу виконавчого комітету або за 

допомогою надсилання електронного листа на адресу відділу забезпечення діяльності 

міської ради. Триває громадське обговорення та отримання інформації від мешканців. 
 

Програма  розвитку  ринків  міста  Знам’янка  на 2016-2017  рік  затверджена  

рішенням  міської  ради  від 22.01.2016  року  №91. 

На території м. Знам`янки розміщено п'ять ринків, а саме: 
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Центральний колгоспний ринок 

«Райспоживтовариство» 

 

- вул. В. Сухомлинського 

Знам'янське міське комунальне підприємство 

"Ринокторгсервіс" 

 

- вул. Матросова 

Ринок "Залізничник" приватного підприємця 

 

- вул. Калинова,132 

Ринок «Привокзальний» приватного підприємства 

"Фенікс" 

 

- вул. Енергетиків,1 

Ринок "Прок" приватного підприємця - вул. О. Теліги,8-А 

За формами власності: 4 ринки належать до приватної власності, 1 – до 

комунальної власності міської ради. За товарними групами: 5 – змішані, за часом 

діяльності: 4 – постійно діючі; 1 ринок вихідного дня.  На  Центральному колгоспному 

ринку «Райспоживтовариство»  та привокзальному  ринку  «Фенікс»  працює державна  

лабораторія ветсанекспертизи. 

З  часу  затвердження  Програми  розвитку  ринків   низка проблемних  питань  

залишилася,  а  саме:  

  продовжує  здійснюватися торгівля  в неустановлених місцях по  вул. 

Привокзальній, біля  будинку №2  та  по  вул. М. Грушевського,  навпроти  будинку №22;  

при  наявності  вільних  площ  на  ринку  КП «Ринокторгсервіс»   необладнані  

торгові  місця   для продажу сільськогосподарської продукції; 

незадовільний стан павільйонів для торгівлі  молочною, м'ясною, рибною та 

овочевою продукцією на центральному ринку; 

 незадовільний стан благоустрою територій ринків. 

    Розпорядженням  міського  голови від 29.01.2016  року  №20  була  створена  

комісія  по ліквідації  місць  та  забороні  стихійної  торгівлі. На  засіданні  комісії  

заслуховувався  керівник  КП «Ринокторгсервіс»  по  питанню  створення  додаткових  

торгових  місць  для  торгівлі  продуктами  харчування  для  суб’єктів,  які  здійснюють  

торгівлю  за  межами  ринку,  до  нього доводилося  доручення   по  вирішенню  цього  

питання. Але після  комісійної  перевірки   фінансово-господарської  діяльності  КП 

«Ринокторгсервіс» та прийняття  22.04.2016  року  міською  радою  рішення  №175   «Про  

припинення  комунальних підприємств  «Ринокторгсервіс», «Знамянська  міська  

друкарня», Знамянське  спеціалізоване  міське  комунальне  підприємство «Ритуал»,  

Знамянське  житлово-експлуатаційна  контора  №1»  шляхом  приєднання  до  

комунального  підприємства  «Комбінат  побутових  послуг»,  керівник  КП 

«Ринокторгсервіс»  самоусунувся  від  виконання своїх  обов’язків.  

Відповідно  до  інформації  начальника  відділу  поліції  А.В. Бензара (лист  від 

02.04.2016  року  №5933/01/115-16) інспектори  поліції постійно проводять  

відпрацювання  прилеглої  території будинку  №2  по  вул. Привокзальній   та  прилеглої  

території  ринку  КП «Ринокторгсервіс»  по вул. М. Грушевського  з  метою  ліквідації  

місць стихійної  торгівлі  на  території  міста  та  недопущення  фактів  торгівлі  з  рук  у  

невстановлених  місцях. При проведенні  рейдів-перевірок    інспекторами  поліції  було  

встановлено в  розмові  з  громадянами,  що  вони  готові  перейти  і  здійснювати  

торгівлю  на  ринку,  але  там  відсутні  місця. 
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На  запит  комісії  керівниками  ринків  «Фенікс», «Залізничник»  була  надана  

інформація  щодо  наявності  вільних  місць  на  території  ринків. 

12.07.2016  року міська  комісія по  ліквідації  місць  та  забороні  стихійної  

торгівлі  за спільною участю представників правоохоронних органів  провела  рейдову  

перевірку  місць  стихійної  торгівлі  навпроти  будинку  22  по вул. Михайла  

Грушевського. 

Комісією проведено  інформаційно-роз’яснювальну  роботу щодо заборони  

торгівлі в  неустановлених  місцях та  роздано  попередження  про  відповідальність  

згідно  статті 160 «Торгівля з рук у невстановлених місцях» Кодексу   України про 

адміністративні правопорушення.  Члени  комісії  обговорили  питання  про  необхідність 

облаштування  на  вільній  території КП «Ринокторгсервіс»  торгових  рядів  для 

здійснення  торгівлі  овочами  та  фруктами,  вирощеними  на  присадибних  ділянках  

громадян.  

Відповідно  до  пропозицій  комісії по ліквідації  місць  та  забороні  стихійної  

торгівлі було визнано  таким,  що  втратило  чинність  рішення виконкому  від 20.05.2010  

року  №183  «Про  надання  дозволу  на  розміщення  другого  ряду торговельних  палаток  

біля  магазину  «Катерина»  по  вул. Матросова». 

Відділом  економічного  розвитку,  промисловості,  інфраструктури  та  торгівлі  

міськвиконкому  здійснюється  щодекадний  моніторинг  цін  на  основні  продукти  

харчування  на  ринках  міста  та  надаються  в  облдержадміністрацію  для  відстеження  

цін  по  області. Ціни  на основні   продовольчі  товари  на  ринках  міста не  перевищують  

цін  по  містах  та  районах  області. 

У  південній  частині  міста,  в приміщенні  колишнього  кінотеатру  «Україна»  

відкрита  аптека  «Районної  аптечної  мережі». 

 Відповідно до п.4 додатка 3 Програми цивільного захисту міста Знам’янки на 2016-

2020 роки  управлінням М, А та ЖКГ міської ради виконані наступні заходи: 

1. Забезпечене проведення дослідження якості питної води в шахтних 

колодязях загального користування, розташованих в місті, Знам’янським лабораторним 

відділенням. Вартість проведених заходів склала 9.94 тис.грн. 

2. Результати проведених досліджень розміщені на сайті міськвиконкому, 

надруковані на сторінках міської газети «Знам’янські вісті (№54 від 13.07.16). 

Підготовлено 37 екземплярів результатів дослідження, які через апарат міської ради 

протягом 5 днів  будуть надані головам вуличних і квартальних комітетів для розміщення 

на колодязях.                                                                      

3. Вивчається питання щодо можливості виконання заходів по приведенню 

якості питної води до нормативних показників за кошти міського бюджету. Реалізація 

зазначених заходів на сьогоднішній день є проблемним. Спеціалізовані організації, які 

відповідально і гарантовано виконують зазначені роботи, на території міста відсутні. 

           Одне приватне підприємство (м.Умань, Черкаська обл..) на сторінках міської газети 

декларує можливість проведення робіт з очищення колодязів. Вартість робіт складає 2.8 

тис.грн. за колодязь. За інформацією приватного підприємства, вони виконують роботи по 

очищенню колодязів глибиною до 30м. Глибина колодязів міста значно перевищують 

вказаний показник. 

           На сьогоднішній день підрядники, які можуть виконувати роботи з очищення 

шахтних колодязів (проводити санацію), відсутні. Робота з пошуку виконавців послуг з 

очищення колодязів продовжується.  

4. Виконання заходів по забезпеченню населення доброякісною питною водою 

покладається на органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління 
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конкретною територією. Тому, для організації і проведення вищевказаних заходів на 

території селища Знам’янка Друга і с.Водяно селищному голові направлено листа з 

роз’ясненням необхідності здійснення обліку колодязів загального користування та 

проведення дослідження якості води в них за рахунок бюджету селища. На адресу 

Знам’янської Другої селищної ради направлено запит з проханням надати інформацію з 

даного питання. 

За даними відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та 

торгівлі, в  південній  частині  міста,  в приміщенні  колишнього  кінотеатру  «Україна»  

відкрита  аптека  «Районної  аптечної  мережі». 
 

 

 Секретар міської ради Н.Клименко зачитала свою заяву, що містить для неї 

конфлікт інтересів, тому приймати участь у голосуванні не буде. 
 

Слухали:  Про встановлення на 3 квартал 2016 року розміру щомісячного преміювання  

міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського 

голови, заступника міського голови та керуючого справами виконавчого 

комітету Знам`янської міської ради  

Інформував: М.Терновий, голова постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста. 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 14 

проти – 0 

утримався – 12 

не голосували – 2 
П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від    22    липня   2016  року                                                                         №----- 

м.Знам’янка 
                  

Про встановлення на 3 квартал 2016 року  

розміру щомісячного преміювання  

міського голови, секретаря міської ради,  

першого заступника міського голови, заступника міського голови  

та керуючого справами виконавчого комітету  

Знам`янської міської ради  

 

Відповідно до рішення міської ради від 22 січня 2016 року №89 «Про затвердження 

Положення про порядок преміювання міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В и р і ш и л а : 

 

1. Встановити на 3 квартал 2016 року щомісячне преміювання посадових осіб в 

межах фонду оплати праці: 

- міському голові С. Філіпенку  у розмірі 60 % до посадового окладу; 

- першому заступнику міського голови В.Загородній  у розмірі 60% до 

посадового окладу; 

- секретарю міської ради Н.Клименко у розмірі 80% до посадового окладу; 
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- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

С.Гребенюку у розмірі 40%  до посадового окладу; 

- керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради І.Ратушній у розмірі 50% до посадового окладу. 

2. Дане рішення набирає чинності з 01 липня 2016 року. 
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету 

та економічного розвитку міста (гол.М.Терновий). 

 

 

     Секретар міської ради-----------------------------Н.Клименко 
             

 

Слухали:  Про прийняття в  комунальну власність міста об’єкта «Будівництво котельні 

на твердому паливі для заміщення споживання газу, до будівель 

підпорядкованих відділу освіти за адресою: м. Знам’янка, вул. Калініна, 113, 

115 Кіровоградської області». 

Інформувала: Л.Грекова, начальник відділу освіти. 

Вирішили: Рішення  №274 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

                          сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22    липня   2016  року        №274 

м. Знам`янка 
 

Про прийняття в  комунальну власність міста 

об’єкта «Будівництво котельні на твердому паливі 

для заміщення споживання газу, до будівель 

підпорядкованих відділу освіти за адресою: 

м. Знам’янка, вул. Калініна, 113, 115 

Кіровоградської області» 

Розглянувши лист управління капітального будівництва Кіровоградської обласної 

державної адміністрації щодо передачі в комунальну власність міста об’єкта «Будівництво 

котельні на твердому паливі для заміщення споживання газу, до будівель відділу освіти 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради та  з метою передачі на баланс відділу 

освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради об’єкту «Будівництво котельні на 

твердому паливі для заміщення споживання газу, до будівель підпорядкованих відділу 

освіти за адресою: м.Знам’янка, вул.Калініна,113,115 Кіровоградської області», керуючись 

статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Прийняти від управління капітального будівництва Кіровоградської обласної 

державної адміністрації (авізо №25 від 29 квітня 2016 року) до комунальної 

власності міста об’єкта «Будівництво котельні на твердому паливі для заміщення 

споживання газу, до будівель відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради» розташованих за адресою: м. Знам’янка, вул. Калініна,113,115, та 
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передати на баланс відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

об’єкт «Будівництво котельні на твердому паливі для заміщення споживання газу, 

до будівель підпорядкованих відділу освіти за адресою: м. Знам’янка, вул. Калініна 

113, 115 Кіровоградської області» загальною кошторисною вартістю 850406,07 грн. 

2. Організацію даного рішення покласти на відділ освіти виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради (нача.Л.Грекова) та забезпечити приведення балансового 

обліку до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол.М.Терновий); освіти, культури, 

молоді та спорту (гол.Ю. Сопільняк). 

Секретар міської ради        Н.Клименко 
 

 

Слухали:  Про внесення змін до п 2 рішення міської ради  №175 від  22 квітня 2016 

року  «Про  припинення  комунальних підприємств «Ринокторгсервіс», 

«Знам’янськаміська друкарня», Знам’янське спеціалізоване міське 

комунальне підприємство «Ритуал», «Знам’янська житлово – експлуатаційна 

контора №1» шляхом приєднання  до комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

Інформував: Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу. 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 13 

проти – 0 

утримався – 14 

не голосували – 1 

П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

                          сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від    22   липня   2016  року        №---- 

м. Знам`янка 
       

Про внесення змін до п 2 рішення міської ради   

№ 175 від  22 квітня 2016року  «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» 
 

Враховуючи необхідність щодо впорядкування складу ліквідаційної комісії по 

припиненню комунальних підприємств, керуючись ст. 26 п.30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

В и р і ш и л а: 
                     

1. Внести зміни до пункту   2  рішення Знам’янської міської ради від  22.04.2016 року 

№175 «Про припинення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс», 

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

підприємство «Ритуал», «Знам’янська житлово – експлуатаційна контора №1» 
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шляхом приєднання до комунального підприємства «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» виклавши його в наступній редакції: Затвердити склад комісії 

з припинення (реорганізації) комунальних підприємств          «Ринокторгсервіс»,  

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

підприємство «Ритуал», «Житлово – експлуатаційна  контора» №1»  шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних 

послуг» у складі: 

Голова комісії:  

Гребенюк Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів; (інд.код 2501700139) 

Заступник голови комісії: 

Буріко Олена Анатоліївна – головний спеціаліст юридичного відділу міськвиконкому (інд. 

код - 2840011449); 

Секретар комісії:   

Купріянова Наталія Борисівна - начальник управління містобудування, архітектури та 

житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради (інд. код – 2598117463); 

Члени комісії:  

Горбенко Вадим Васильович – економіст комунального підприємства «Знам’янська 

житлово-експлуатаційна контора №1» (інд. код 2937104750) 

Грінченко Ольга Вікторівна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі; (інд. код 2235200227) 

Дегтяр Едуард Григорович  - керівник комунального підприємства «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1»; (інд. код 2579600990) 

Коротченко Михайло Миколайович – керівник комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг»; (інд.код 2300013174) 

Кравчук Світлана Олександрівна - головний бухгалтер комунального підприємства 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1»; (інд. код 3176512441) 

Савельєв  Ігор  Миколайович – керівник комунального підприємства «Ринокторгсервіс»; 

(інд.код 2553600051) 

Севастьянова Світлана Вікторівна  - головний бухгалтер комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг»; (інд.код 3218306261) 

Промах Ольга Миколаївна – бухгалтер комунального підприємства «Ритуал»; (інд. код 

2167206105) 

Підгорна Оксана Володимирівна – головний бухгалтер управління містобудування, 

архітектури та житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради; 

(інд.код.2700415087) 

Цукалова Людмила Петрівна – бухгалтер комунального підприємства «Ринокторгсервіс»; 

(інд. код 2992011828) 

Желудченко Сергій Володимирович – керівник Знам’янського спеціалізованого міського 

комунального підприємства «Ритуал»; (інд. код 3133814176) 

Жемчужна Галина Іванівна – головний бухгалтер комунального підприємства 

«Знам’янська міська друкарня»; (інд. код 1825907286) 

Ярних Олександр Оскарович -керівник комунального підприємства "Знам’янська міська 

друкарня"; (інд. код 1906221013) 

Яковлєва Тетяна Сергіївна – головний спеціаліст з питань обліку та звітності відділу 

житлово – комунального господарства (інд. код 3254417028) 
                     
 

                      Секретар міської ради-----------------------Н.Клименко 
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Слухали:  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Знам’янський 

комбінат комунальних послуг» у новій редакції 

Інформував: Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу. 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 14 

проти – 0 

утримався – 12 

не голосували – 2 

П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 

                          сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22   липня   2016  року        №----- 

м. Знам`янка 
 

Про затвердження Статуту комунального підприємства 

 «Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

у новій редакції 

 

Відповідно до рішення засновника - Знам’янської міської ради Кіровоградської обл.- 

від 22 квітня 2016 року №175 розпочато процедуру припинення комунальних підприємств 

Знам’янського міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс», Знам’янської 

міської друкарні, Знам’янської житлово – експлуатаційної контори №1, Знам’янського 

спеціалізованого міського комунального підприємства «Ритуал» шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

З метою забезпечення здійснення господарської діяльності комунального 

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг», керуючись п.30 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Затвердити Статут комунального підприємства «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» у новій редакції (додається).  

2. Доручити керівнику комунального підприємства «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» Коротченку М.М. здійснити державну реєстрацію нової 

редакції Статуту у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради.  

3. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення Знам’янської міської ради від 

17.04.2016 року №1689 «Про створення комунального підприємства «Знам’янський 

комбінат комунальних послуг».  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. А. Тесленко). 

 

Секретар міської ради-------------------------Н.Клименко 
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                      Затверджено 

            рішенням  міської радии 

          від  22    липня 2016р.  № ----  

 

С Т А Т У Т 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

(нова редакція) 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ», іменоване надалі – «Підприємство», засноване рішенням  

Знам’янської міської ради від 17.04.2015  № 1686.  

Власником та засновником Підприємства є територіальна громада міста Знам’янки 

Кіровоградської  області в особі Знам’янської міської ради.  

В своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, Господарським 

кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про поховання та 

похоронну діяльність», «Про видавничу справу» та іншими чинними законодавчими та 

нормативними актами. 

Підприємство є юридичною особою.   

Статутний фонд підприємства не утворюється. 

Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в 

банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штамп і фірмовий бланк. 

Підприємство може мати товарний знак (логотип), що реєструється відповідно до чинного 

законодавства.  

Підприємство є самостійним господарським суб'єктом, може від свого імені 

набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та 

відповідачем в господарському суді, судах загальної юрисдикції, третейському суді, 

укладати угоди.  

СТАТТЯ 1. Найменування  та місцезнаходження Підприємства 

1.1.Найменування Підприємства: 

повне: 

-українською мовою - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ 

КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ»; 

-російською мовою - КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗНАМЕНСКИЙ 

КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»; 

скорочене: 

-українською мовою - КП «ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ ККП»; 

-російською мовою - КП «ЗНАМЕНСКИЙ ККУ». 

1.2.Місце знаходження–юридична адреса Підприємства є: 27400, Україна, 

Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Олександрійська, №56. 

 

СТАТТЯ 2. Цілі та предмет діяльності 

2.1.Підприємство створюється з метою: 

- Забезпечення функціонування житлово-комунальної системи міста. 

- Задоволення потреб ринку у наданні послуг, виконанні робіт, продукції власного 

виробництва;  

- Забезпечення економічних та соціальних потреб населення міста. 

- Участі у ринкових взаємовідносинах та одержання прибутку на основі 

задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств, у 

виробництві продукції, товарів, виконання робіт та послуг у сферах, що обумовлені 

предметом діяльності Підприємства. 
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-Створення нових робочих місць, працевлаштування та реалізація програм 

підвищення ефективності використання трудових ресурсів регіону та забезпечення 

зайнятості населення. 

2.2.Основна діяльність Підприємства спрямована на: 

-Управління, утримання, обслуговування житлового фонду, який знаходиться у 

комунальній власності Знам’янської міської ради та іншої форми власності. 

-Забезпечення збереження та належної експлуатації житлового фонду, який 

знаходиться у комунальній власності Знам’янської міської ради. 

-Утримання ліній зовнішнього освітлення. 

-Проведення робіт з благоустрою міста, прибирання та утримання місць масового 

відпочинку. 

- Надання ритуальних послуг населенню. 

- Здійснення видавничої справи. 

- Організація роботи з управління ринками, торговельними рядами, які 

перебувають у комунальній власності міста. 

- Здійснення іншої виробничої та комерційної діяльності, не забороненої чинним 

законодавством України. 

2.3.Предметом діяльності в межах чинного законодавства є: 

2.3.1. У сфері житлово-комунального господарства: 

-Експлуатація житлового фонду. 

-Утримання будинків та прибудинкових територій.  

-Ремонт будинків, їх переобладнання, перепланування, реконструкція жилих 

будинків, здійснення капітального ремонту будинків.  

-Виконання санітарно-технічних, електрогазозварювальних, ремонтних, 

монтажних та будівельних робіт. 

-Розробка та виконання технічних програм з капітального ремонту, реконструкції 

та сервісного обслуговування об'єктів комунальної власності міста.  

-Автосервісне  обслуговування  підприємств  та  населення,   ремонт автомобілів. 

-Монтаж,  наладка, держпідтвердження та сервісне  обслуговування приладів 

обліку води. 

-Невиробничі види побутового обслуговування населення. 

-Виготовлення та ремонт меблів на замовлення.  

-Ремонт радіоелектронної апаратури, побутових машин, пристроїв на замовлення 

-Розробка та постачання програмного забезпечення. 

-Реклама та представницькі послуги. 

-Ремонт будівель і споруд непромислового призначення. 

-Ремонт та будівництво житла по замовленню населення. 

-Невиробничі  види побутового обслуговування населення. 

-Капітальний ремонт і реконструкція будівель та споруд виробничого призначення. 

-Перевірка у будинках димових, вентиляційних каналів та їх ремонт.  

-Виробництво беттонних розчинів, готових для використання.  

-Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності. 

-Збирання безпечних відходів. 

-Перевезення та захоронення твердих побутових відходів 

-Оброблення та видалення безпечних відходів. 

-Здійснення іншої діяльності щодо поводження з відходами. 

-Здійснення інших видів діяльності із прибирання. 

-Розподілення та постачання електроенергії. 

-Утримання ліній зовнішнього освітлення. 

-Утримання автомобільних доріг міста та тротуарів.  
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-Проведення робіт з благоустрою міста, прибирання та утримання місць масового 

відпочинку. 

- Озеленення міста 

- Надання транспортних послуг. 

2.3.2. У сфері надання ритуальних послуг: 

- Організація поховання померлих і надання ритуальних послуг; 

 - Виготовлення і реалізація предметів ритуальної належності, столярних виробів; 

 - Встановлення пам’ятників та намогильних споруд; 

 - Проведення траурного ритуалу “ПОХОВАННЯ” на кладовищах; 

 - Видача користувачу місця поховання; 

 - Утримання та благоустрій місць поховань (кладовищ); 

 - Торгівля ритуальними атрибутами;   

 - Благоустрій кладовищ та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ; 

 - Знесення аварійних дерев на кладовищах;   

 - Утримання зелених насаджень; 

 - Поховання одиноких громадян; 

 - Доставка трупів у морг за зверненнями органів Національної поліції у межах 

території міста.  

 2.3.3. У сфері управління ринками, торговельними рядами, які перебувають у 

комунальній власності міста, і надання відповідних послуг: 

- Організація роботи з управління ринками, торговельними рядами, які 

перебувають у комунальній власності міста; 

- Надання побутових послуг згідно з Класифікатором « Платні  послуги  населенню  

189 188»; 

- Надання готельних послуг; 

- Здійснення оптової та роздрібної торгівлі товарами продовольчої та промислової 

групи; 

- Закупівля та переробка сільськогосподарської продукції; 

- Організація роботи платних парковок та надання відповідних послуг; 

- Оптова та роздрібна торгівля  

2.3.4. У сфері здійснення видавничої справи: 

- Здійснення видавничої діяльності; 

- Виготовленнявидавничої продукції, визначеним тиражем видавничого оригіналу 

поліграфічним чи іншим способом; 

- Підготовка та випуск видань за замовленнями фізичних та юридичних осіб, 

надання редакційно – видавничих та інших послуг відповідно до профілю своєї 

діяльності; 

- Здійснення купівлі – продажу видавничої продукції; 

- Здійснення торгово – посередницької діяльності. 

2.3.5. У сфері здійснення іншої виробничої та комерційної діяльності: 

2.3.5.1.Надання послуг: 

-Надання представницьких послуг, діяльність за дорученням.  

-Надання маркетингових, консалтингових послуг. 

-Надання маклерських послуг на ринку нерухомості та послуг щодо оформлення 

документів на право власності на житлові будинки, квартири.  

-Надання інженерингових послуг. 

-Надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню; 

-Надання консультаційних послуг, пов'язаних з використанням комп'ютерної 

техніки і комп'ютерних мереж. 

2.3.5.2.Виконання робіт: 

-Виконання будівельних робіт; 
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-Виконання монтажних, налагоджувальних і сервісних робіт; 

-Проведення інженерних досліджень для будівництва; 

-Проектно-конструкторські роботи; 

-Впровадження науково-технічних досліджень, розробок, винаходів, нових 

технологій; 

-Реставраційні і ремонтні роботи на об'єктах нерухомості; 

-Ремонт електро-технічного устаткування; 

     -Виконання столярних та теслярних робіт.   

-Обслуговування, ремонт внутрішньобудинквих та зовнішніх електромереж.  

-Ремонт комп’ютерної техніки, комп’ютерного устаткування й аксесуарів до них. 

      

     СТАТТЯ 3.  Майно Підприємства 

3.1. Майно Підприємства складається із виробничого та невиробничого (основного) 

фонду та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена на 

самостійному балансі Підприємства. 

3.2.Баланс Підприємства є формою бухгалтерського обліку, визначення складу і 

вартості майна та обсягу фінансових зобов’язань на конкретну дату. Баланс не визначає 

підстав знаходження майна у власності (володінні) Підприємства. Перебування майна, у 

тому числі приміщень, споруд, будинків, на балансі Підприємства не є безспірною 

ознакою його права власності. 

3.3.Майно, закріплене за Підприємством, є власністю територіальної громади, та 

належить Підприємству на праві господарського відання. 

3.4.Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується 

та розпоряджається вказаним майном у випадах, передбачених чинним законодавством 

України, цим Статутом задля досягнення мети Підприємства та задоволення потреб 

громадян міста. 

3.5.Джерелами формування майна підприємства є: 

-Грошові кошти та майно, надане Підприємству за рішенням Знам’янської міської 

ради; 

-Доходи та майно, отримані від здійснення видів діяльності, визначених даним 

Статутом; 

-Придбання майна інших підприємств і організацій; 

- Безповоротна фінансова допомога, благодійні внески підприємств і організацій; 

-Грошові кошти та майно, надане Підприємству на безповоротній основі для 

реалізації цільових програм 

-Доходи від цінних паперів та операцій з ними; 

-Капітальні вкладення, дотації з бюджетів всіх рівнів та інші види цільового 

фінансування; 

-Грошові та майнові інвестиції; 

-Кредити банків та інших кредиторів; 

- Інші джерела доходів, не заборонені чинним законодавством України. 

 3.6.Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими 

природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та згідно чинного 

законодавства. 

3.8.Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, 

юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за 

рішенням суду. 

СТАТТЯ 4. Права та обов'язки Підприємства 

4.1.Підприємство має право: 

-Володіти, користуватись і розпоряджатися від свого імені закріпленим за ним 

майном, а також майном, наданим йому в користування 
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-Здійснювати функції управителя  житлових будинків міста та ОСББ,  

-Надавати житлово-комунальні послуги, послуги по утриманню житла усім 

споживачам, за тарифами, які встановлюються за рішенням виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради та  ОСББ , інші послуги на договірних засадах; 

-Здійснювати господарську діяльність згідно чинного законодавства України. 

-Укладати правочини, договори (угоди, контракти), у тому числі договори купівлі-

продажу, міни (бартеру), підряду, оренди,  лізингу, страхування, перевезень, збереження, 

доручення і комісії, договори на отримання комунальних послуг електропостачання, 

газопостачання, водопостачання ,  та інші і нести за ними відповідальність; 

-Підприємство має право виступати замовником по капітальному будівництву, 

введенню в дію основних виробничих потужностей, здійснювати будівництво, введенню в 

дію основних  виробничих потужностей.  

-Виступати позивачем і відповідачем у судах, 

-Вести листування на бланках зі своїм найменуванням; 

-Реалізовувати продукцію і послуги за договірними цінами; 

-Здійснювати розрахунки і платежі за товари і послуги з юридичними і фізичними 

особами в готівковій та безготівковій формах;  

-У встановленому порядку володіти та користуватися природними ресурсами за 

плату і на пільговій основі;  

-Користуватися кредитами банків за згодою засновника.  

-Створювати за згодою засновника структурні підрозділи Підприємства. 

4.2.Підприємство зобов'язано: 

-Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень 

Засновника, та інших нормативних, законодавчих актів. 

-Забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що 

відповідають нормам законодавства України, місцевим програмам та укладеним 

договорам. 

-Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових платежів згідно з 

чинним законодавством. 

-Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених 

бюджетних коштів, надавати звітність щодо їх використання. 

-Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний, поточний ремонт 

основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та 

найшвидше введення в дію придбаного обладнання. 

-Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню 

виробництва. 

-Купувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ 

незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб. 

-Створювати необхідні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

дотримання законодавств про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, 

соціального страхування. 

-Здійснювати заходи щодо вдосконалення оплати праці працівників з метою 

посилення їх зацікавленості в результатах своєї праці та роботі Підприємства, 

забезпечувати, економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні 

розрахунки з працівниками Підприємства. 

-Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, 

раціонального використання і відновлення природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки.  

СТАТТЯ 5. Господарська та економічна діяльність Підприємства 
5.1.Основним фінансовим показником результатів діяльності Підприємства є 

прибуток. 
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5.2.Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних 

та інших витрат, передбачених чинним законодавством, залишається у його 

розпорядженні та використовується за погодженням із засновником. 

5.3.Підприємство може утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, 

пов'язаних зі своєю діяльністю: 

- резервний фонд; 

- фонд розвитку виробництва; 

- фонд споживання; 

- інші фонди. 

5.4.Резервний фонд призначається для покриття витрат, пов'язаних з 

відшкодування збитків та позапланових витрат, і формується за рахунок щорічних  

відрахувань від суми чистого прибутку до досягнення фондом вказаного розміру. 

5.5.Фонд розвитку виробництва утворюється за рахунок відрахувань від чистого 

прибутку у розмірі, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду 

використовуються для розвитку матеріально-технічної бази підприємства. Напрямки 

витрат фонду визначається кошторисом. 

5.6.Фонд споживання утворюється у розмірах, які визначаються згідно чинного 

законодавства. Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є частина 

доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. 

5.7.Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу 

та інші кошти, одержані внаслідок його господарської діяльності. 

5.9.Керівник за погодженням з виконавчим комітетом встановлює працівникам 

розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок та доплат на умовах, 

передбачених колективним договором Підприємства, з дотриманням норм та гарантій, 

передбачених законодавством, генеральною та галузевою угодами. Мінімальна заробітна 

плата працівників не може бути нижче за встановлений законодавством України 

мінімальний розмір заробітної плати. Умови оплати праці і матеріального забезпечення  

керівника Підприємства здійснюються відповідно до контракту. 

5.10.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та 

здоров’я, гарантій обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх 

сімей, вирішується трудовим колективом за участю  керівника Підприємства, якщо інше 

не передбачено законодавством. 

5.11.Підприємство реалізує власну продукцію та послуги за встановленими 

тарифами на договірній основі. 

5.12.Підприємство відповідно до чинного законодавства планує свою діяльність та 

надає на погодження засновнику напрямки свого розвитку (фінансовий план), виходячи із 

попиту на послуги та продукцію власного виробництва, а також виходячи із необхідності 

забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства та підвищення 

рентабельності  своєї діяльності. 

 

     СТАТТЯ 6. Управління Підприємством 

6.1.Органами управління Підприємством є:  

6.1.1. Знам’янська міська рада  - Засновник;  

6.1.2. Виконавчий комітет Знам’янської міської ради.  

6.1.3.Безпосередньо підприємство підпорядковується Управлінню містобудування 

архітектури та житлово-комунального господарства. 

6.2.Управління Підприємством здійснює Керівник, що призначається на посаду 

розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Керівник діє на підставі цього Статуту та Контракту. 

6.3.Під час призначення Керівника з ним укладається Контракт, в якому 

визначаються права та обов'язки, строки найму та відповідальність перед власником та 
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трудовим колективом, умови матеріального забезпечення, розірвання Контракту, а також 

інші питання, передбачені чинним законодавством України. У Контракті також 

визначаються умови розміру оплати праці Керівника, встановлення доплат, премій та 

винагород за підсумками роботи за рік або інший період. Контракт з керівником 

підприємства від імені Органу управління підписує міський голова.    

6.4.Керівник є підзвітним Знам’янській міській раді та підконтрольним 

виконавчому комітету Знам’янської міської ради, рішення яких є обов'язковими для 

Керівника. 

6.5.До компетенції Керівника належать всі питання пов'язані з повсякденною та 

поточною діяльністю Підприємства, що можуть бути вирішені в рамках та на підставі 

принципових напрямків у політиці Підприємства, викладених у цьому Статуті. 

6.6.Керівник Підприємства: 

-Здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організує його 

виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність. 

-Без доручення засновника укладає правочини, договори, контракти від імені 

Підприємства зазначені в п.4.1,  видає довіреності; 

-Видає накази, розпорядження та інші внутрішні документи, дає вказівки, 

обов’язкові  для виконання всіма робітниками та підрозділами Підприємства; 

-Несе персональну відповідальність перед Засновником і трудовим колективом за 

виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання 

чинного законодавства України. 

-Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно норм 

законодавства України і Статуту. 

-Несе персональну відповідальність за формування та виконання фінансових 

планів, дотримання державної фінансової дисципліни, ефективне використання та 

охорону майна закріпленого за Підприємством. 

-Здійснює прийняття на роботу та приймає рішення про звільнення робітників 

Підприємства, погоджує зайняття керівних посад (головний бухгалтер,головний інженер) 

з виконавчим комітетом. 

-Затверджує Положення про структурні підрозділи, що входять до складу 

Підприємства, та посадові інструкції працівників; 

-Затверджує штатний розклад підприємства, його структурних підрозділів, та 

погоджує його з виконавчим комітетом міської ради; 

-Приймає рішення щодо заохочення працівників підприємства та накладання на 

них дисциплінарних стягнень; 

-Без доручення представляє підприємство у відносинах з юридичними та 

фізичними особами та в судах; 

-Приймає участь у переговорах з третіми особами; 

-Відкриває рахунки Підприємства у банківських установах; 

-Користується правом першого підпису на платіжних документах (платіжних 

дорученнях, чеках, векселях тощо);  

-Здійснює інші функції, які відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, 

рішень Знам’янської міської ради, виконавчого комітету міської ради віднесені до 

компетенції Керівника. 

-Забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку Підприємства. 

6.7.Працівники підприємства призначаються і звільняються з посади наказом 

керівника Підприємства. 

  

СТАТТЯ 7. Облік господарської діяльності та звітність Підприємства 
7.1.Підприємство веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та 

звітність у  порядку, встановленому чинним законодавством України. 
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7.2.Підприємство вчасно й у повному обсязі сплачує всі податки і платежі, 

встановленні чинним законодавством України. 

7.3.Керівник і головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність за 

повноту і своєчасність розрахунків з бюджетом. 

7.4.Керівник і головний бухгалтер Підприємства несуть персональну 

відповідальність за організацію встановленого порядку ведення бухгалтерського та 

податкового обліку, за повноту, достовірність і своєчасність надання встановленої 

звітності. 

 

СТАТТЯ 8. Трудові відносини на Підприємстві 

8.1.Трудові відносини працівників Підприємства регулюються чинним 

законодавством України про працю. Найм, переведення і звільнення працівників, робочий 

час  і час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, охорона праці та інші питання 

трудових відносин регулюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими 

локальними нормативними актами, прийнятими Підприємством відповідно до 

законодавства України про працю та колективного договору. 

8.2.Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними 

зборами через їх виборні органи. До складу виборних органів не може обиратися керівник 

Підприємства. Вибори здійснюються на засіданні відповідного виборного органу. Термін 

повноважень виборного органу встановлюються профспілковими зборами, але не більш як 

на 5 років. 

На загальних зборах трудовий колектив: 

 розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу; 

 розглядає проект колективного договору, зміни та доповнення до нього; 

 звіти про виконання норм колективного договору сторонами; 

 вирішує інші питання, що віднесені законодавством до його компетенції. 

8.3.Право укладання колективного договору від імені Засновника надається 

керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.  

8.4.Загальні збори або його повноважний представник, які діють на підставі 

положень про них, мають право представляти інтереси трудового колективу. 

 

СТАТТЯ 9. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація 

9.1.Посадові особи та співробітники Підприємства повинні дотримуватися норм 

Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», “Про доступ до 

публічної інформації”.   

9.2.Склад та умови відомостей, що становлять комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію Підприємства, встановлюється  Керівником відповідно до 

вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

 

СТАТТЯ 10. Умови і порядок припинення діяльності Підприємства 

10.1.Діяльність підприємства припиняється в результаті передання всього свого 

майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті 

злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за 

рішенням, прийнятим засновниками, за судовим рішенням або за рішенням органу 

державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.  

10.2.Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного 

державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.  

10.3.Підприємство може бути ліквідоване в наступних випадках: 

-За рішенням Засновника – Знам’янської міської ради; 

-На підставі рішення суду, господарського суду або іншого органу у випадках та в 

порядку, передбачених чинним законодавством України. 
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10.4. З моменту призначення до комісії з припинення юридичної особи (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) переходять повноваження щодо управління справами 

юридичної особи. Голова комісії, її члени представляють її у відносинах з третіми 

особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.  

10.5.Державна реєстрація припинення діяльності Підприємства здійснюється згідно 

норм Господарського кодексу України, Закону України  “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”. 

 

СТАТТЯ 11. Внесення змін та доповнень до Статуту 

11.1.Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно 

до вимог діючого законодавства України.  

Дотримання положень цього Статуту є обов'язковим для Підприємства в його 

взаєминах з організаціями, установами, підприємствами, фізичними особами-

підприємцями та громадянами. 

11.2.Зміни і доповнення в Статут, які не суперечать чинному законодавству 

України, можуть бути внесені за рішенням Знам’янської міської ради та набирають 

чинності з моменту їх державної реєстрації. 
    

 

Секретар міської ради  оголосила присутнім про перерву з 12.00 до 13.00 

 

Після перерви розпочалася робота пленарного засідання 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на безоплатну передачу обладнання дитячих 

майданчиків з балансу управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Знам’янської міської ради на баланс 

комунального  підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

Інформувала: Н.Купріянова, начальник УМА та ЖКГ. 

Вирішили: Рішення  №275 затвердити за результатами голосування 

за – 22 

проти – 0 

утримався – 3 

не голосували – 3 

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

  сьомого скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  22  липня   2016 року                                                                                         №275 
м. Знам’янка 

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу 

обладнання дитячих майданчиків з балансу 

управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Знам’янської 

міської ради на баланс комунального  

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

 
З метою забезпечення належного утримання та безпечної експлуатації обладнання 

дитячих ігрових майданчиків, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядуванню в Україні”, міська рада 
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В и р і ш и л а: 

 

1. Надати дозвіл управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради (нач.Н.Купріянова)  на безоплатну 

передачу обладнання дитячих майданчиків з балансу управління МА та ЖКГ на 

баланс комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

(кер.М.Коротченко) ( перелік об’єктів додається).  

2. Доручити управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства (нач.Н.Купріянова) здійснити оформлення акту прийому-передачі 

обладнання дитячих майданчиків згідно чинного законодавства. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища 

(голова А. Тесленко). 

 

                Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
                                                                                                                  Додаток  

                                                                                                                                           до рішення міської ради  

                                                                                                                                        від  22 липня  2016 року №275 

                                                                                                  

Перелік  

обладнання дитячих майданчиків для безоплатної передачі з балансу управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської 

ради на баланс комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг» 
 

№ 

з\п 

Назва Інвентарний 

номер 

Ціна 

 

Кіль

кість 

Балансова 

вартість 

вартість 

Місце знаходження 

1 Карусель центріфуга 

 

10310023 6150,00 1 6150,00 Прибудинкова територія 

житлового будинку вул.Гагаріна,9 

2 Карусель 6-ти местная 

 

10310024 5700,00 1 5700,00 Біля міського палацу культури 

3 Карусель 6-ти местная 

 

10310025 5700,00 1 5700,00 Міський парк відпочинку ( з лівої 

сторони від центрального входу 

навпроти кафе «Олімп») 

4 Карусель 6-ти местная 

 

10310026 5700,00 1 5700,00 Біля ЗОШ №3 

5 Карусель 6-ти местная 

 

10310027 5700,00 1 5700,00 Прибудинкова територія  

житлового будинку вул.Свободи,64 

(вул.Примакова,64) 

6 Балансир на пружині 10310028 3000,00 1 3000,00 Міський парк відпочинку ( з лівої 

сторони від центрального входу 

навпроти кафе «Олімп») 

7 Балансир на пружині 10310029 3000,00 1 3000,00 Прибудинкова територія  

житлового будинку 

вул.Привокзальна,12 

8 Качель пружинная 

"Кроха" 

 

10310030 3200,00 1 3200,00 Біля міського палацу культури 

9 Качель пружинная 4-х 

местная 

 

10310031 3600,00 1 3600,00 Прибудинкова територія  

житлового будинку вул.Свободи,64 

(вул.Примакова,64) 

10 Качель пружинная 4-х 10310032 3600,00 1 3600,00 Прибудинкова територія  
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                    Секретар міської ради                                               Н.Клименко 

 

    

 

 

 

местная 

 

житлового будинку вул.Гагаріна,9 

11 Гойдаока одинарна на 

металевих стійках 

10310012 

 

4566,00 1 4566,00 Біля ЗОШ №3 

12 Гойдаока одинарна на 

металевих стійках 

10310013 

 

4566,00 1 4566,00 Біля міського палацу культури 

13 Карусель 10310014 6799,00 1 6799,00 Прибудинкова територія  

житлового будинку вул.Трудова,7 

14 Карусель 10310015 6799,00 1 6799,00 Біля ДНЗ №4 «Ромашка» 

15 Стіл зі стільцями 

"Мухомор" 

 

10310016 3551,00 1 3551,00 Міський парк відпочинку ( з лівої 

сторони від центрального входу 

навпроти кафе «Олімп») 

16 Ігровий комплекс 

"Замок" 

 

10310017 65430,00 1 65430,00 Біля ЗОШ №3 

17 Ігровий комплекс ІК-

6.27 

 

10310018 50908,00 1 50908,00 Прибудинкова територія  

житлового будинку вул.Гагаріна,9 

18 Гойдалка на дерев'яних 

стійках з жорсткою 

підвіскою подвійна КД-

4.04 

 

10310019 7415,00 1 7415,00 Міський парк відпочинку ( з лівої 

сторони від центрального входу 

навпроти кафе «Олімп») 

19 Гойдалка на металевих 

стійках з жорсткою 

підвіскою подвійна КМ-

4.04 

 

10310020 7217,00 1 7217,00 Біля ЗОШ №3 

20 Карусель центріфуга 

 

10310022 6150,00 1 6150,00 Прибудинкова територія  

житлового будинку вул.Віктора 

Голого,85(вул.Фрунзе,85) 

21 Качель подвесная 

двухместная 

 

10310021 2900,00 1 2900,00 Біля ДНЗ №4 «Ромашка» 

22 Качалка-балансир "Б" 

кв-4,01 

 

1137037 

 

2480,00 4 

 

9920,00 Міський парк відпочинку ( З лівої 

сторони від центрального входу 

навпроти кафе «Олімп»);біля 

міського палацу культури;ЗОШ№3; 

прибудинкова територія  

житлового будинку  Віктора 

Голого,85 (Фрунзе,85) 

23 Гойдалка балансир 

 

1137038 

 

2400,00 2 4800,00 Прибудинкова територія  

житлового будинку вул.Гагаріна,9; 

житлового будинку  Свободи,64 

(вул.Примакова,64) 

24 Майданчик дитячий в 

парку 

 

10340010 

 

9890,00 1 9890,00 Міський парк відпочинку ( З лівої 

сторони від центрального входу 

навпроти кафе «Олімп»), 

( Майданчик дитячий «Кораблик») 
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Слухали:  Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку № 1 по вул. Мусоргського. 

Інформувала: Н.Купріянова, начальник УМА та ЖКГ. 

Вирішили: Рішення  №276 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 3 

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року                                                                                        №276 

м. Знам’янка 

Про виключення з переліку об’єктів 

комунальної власності міста  

житлового будинку № 1 

по вул. Мусоргського 

 

Розглянувши звернення голови ОСББ «Мусоргського» Іваненка В.І. від 08.06.2016 р. 

№І-450 про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку № 1 по вул. Мусоргського, у зв’язку з його передачею з балансу КП «Знам’янська 

ЖЕК №1» у колективну власність ОСББ «Мусоргського», з метою початку проходження 

процедури щодо виключення будинку №1 по вул. Мусоргського з об’єктів комунальної 

власності, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року 

№301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» та 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Надати згоду на передачу об’єкту комунальної власності міста житловий будинок 

№ 1 по вул. Мусоргського на баланс ОСББ «Мусоргського» (голова правління 

Іваненко В.І.)  з послідуючим виключенням його з об’єктів комунальної власності 

міста (балансоутримувач - комунальне підприємство «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1» (кер. Е. Дегтярь)). 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. А.Тесленко). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:  Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста  житлового 

будинку № 57А по вул. Комарова. 

Інформувала: Н.Купріянова, начальник УМА та ЖКГ. 

Вирішили: Рішення  №277 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 3 
П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня   2016 року                                                                                        №277 

м. Знам’янка 

Про виключення з переліку об’єктів 

комунальної власності міста  

житлового будинку № 57А 

по вул. Комарова 

 

          Розглянувши звернення голови правління ОСББ «Веселка-57А» Тарасової В.В. від 

17.05.2016 р. № Т-340 про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста 

житлового будинку № 57А по вул. Комарова, у зв’язку з його передачею з балансу КП 

«Знам’янська ЖЕК №1» у колективну власність ОСББ «Веселка-57А», з метою початку 

проходження процедури щодо виключення будинку №57А по вул. Комарова з об’єктів 

комунальної власності,  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2016 року №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних 

будинків» та   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Надати згоду на передачу об’єкту комунальної власності міста житловий будинок 

№ 57А по вул. Комарова на баланс ОСББ «Веселка-57» (голова правління Тарасова 

В.В.)  з послідуючим виключенням його з об’єктів комунальної власності міста 

(балансоутримувач - комунальне підприємство «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1» (кер. Е. Дегтярь)). 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. А.Тесленко). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:  Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста  житлового 

будинку № 28 по вул. Чайковського. 

Інформувала: Н.Купріянова, начальник УМА та ЖКГ. 

Вирішили: Рішення  №278 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня 2016 року                                                                                      №278 

м. Знам’янка 

Про виключення з переліку об’єктів 

комунальної власності міста  

житлового будинку № 28 

по вул. Чайковського 

 

          Розглянувши звернення заступника голови ОСББ «Півонія» Мухіної Т.А. від 

27.05.2016 р. №М-371 про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста 

житлового будинку № 28 по вул. Чайковського, у зв’язку з його передачею з балансу КП 

«Знам’янська ЖЕК №1» у колективну власність ОСББ «Півонія» з метою початку 

проходження процедури щодо виключення будинку №28 по вул. Чайковського з об’єктів 

комунальної власності, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2016 року №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних 

будинків» та  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
1. Надати згоду на передачу об’єкту комунальної власності міста житловий будинок 

№ 28 по вул. Чайковського на баланс ОСББ «Півонія» (голова правління Мацкул 

П.А.)  з послідуючим виключенням його з об’єктів комунальної власності міста 

(балансоутримувач - комунальне підприємство «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1» (кер. Е. Дегтярь)). 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. А.Тесленко). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:  Про створення відділу з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту 

міської ради та затвердження положення. 

Інформував: Ю.Майборода, депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №279 затвердити за результатами голосування 

за – 19 

проти – 1 

утримався – 6 

не голосували – 2       
П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22  липня   2016 року         №279 

м. Знам`янка 

 

Про створення відділу з питань запобігання  

корупції та внутрішнього аудиту міської ради  

та затвердження положення  

 

З метою запобігання проявам корупції і контролю за використанням коштів 

міського бюджету, керуючись частиною 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції», враховуючи 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 №158-р «Про схвалення 

Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 

року», постанову Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання 

утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та 

бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади» та з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції та здійснення внутрішнього фінансового контролю за 

роботою виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління міської ради, враховуючи пропозицію депутатської фракції 

ВО «Свобода» Знам’янської міської ради 7 скликання, висновку постійних комісій, 

міської ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

В и р і ш и л а : 

1. Створити відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради. 

2. Затвердити положення про відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього 

аудиту міської ради (додається). 

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому врахувати відповідні зміни в затверджений 

бюджет міста Знам’янка на 2016 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

споживчого ринку, підприємництва та правової політики (гол.С.Кліпацький). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Затвреджено 

рішенням міської ради 

від 22 липня  2016р. №279 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту Знам’янської 

міської ради 

 

І. Загальні положення: 

1.1.Відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради (далі Відділ) 

є структурним підрозділом Знам’янської міської ради, підзвітним та підконтрольним 

Знам’янській міській раді. Відділ утворюється Знам’янською міською радою для 

запобігання корупції і здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою 

структурних підрозділів Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради (далі – об'єкт контролю).  

1.2.Відділ здійснює свою діяльність на правах самостійного структурного підрозділу 

Знам’янської міської ради. Користується майном, технічним забезпеченням наданим 

йому Знам’янською міською радою. 

1.3.Місцезнаходження Відділу: 27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Михайла 

Грушевського, 19. 

1.4.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента 

України, постановами і розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, рішеннями  

Знам’янської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями 

міського голови, цим Положенням та вимогами стандартів внутрішнього аудиту.  

1.5.Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 

структурними підрозділами виконавчого комітету Знам’янської міської ради, 

представницькими органами, підприємствами, установами, організаціями, 

об'єднаннями громадян, правоохоронними органами та органами юстиції.  

1.6.Основним напрямком діяльності Відділу є запобігання корупції і внутрішній 

фінансовий контроль та аудит.  

ІІ. Структура та організація роботи: 

2.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі, та 

звільняється з посади за рішеннями Знам’янської міської ради. 

2.2. Начальник Відділу: 

а) очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Відділ у відносинах  

з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в місті та за його межами; 

б) організовує роботу Відділу відповідно до чинного законодавства України і цього 

Положення; 

в) подає постійним депутатським комісіям для затвердження плани роботи Відділу; 

г) готує на розгляд постійним депутатським комісіям проекти рішень на засідання 

міськвиконкому та сесії міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу. 

ґ) щоквартально звітує перед постійними депутатськими комісіями та у разі необхідності 

на сесіях міської ради про виконання планів роботи Відділу та покладених на нього 

завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час перевірок, а також про 

притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях; 

д)  несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, за 

виконання законодавства України працівниками Відділу; 

е) розробляє посадові інструкції спеціалістів Відділу. 
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2.3. Структура та штатна чисельність відділу затверджується  сесією Знам’янської міської 

ради. 

2.4. В структуру  відділу входять : 

- начальник відділу; 

- головний спеціаліст; 

- провідний спеціаліст 

2.5. Працівники відділу призначаються на посади на конкурсній основі або за іншою 

процедурою визначеною чинним законодавством та звільняються з посади у визначеному 

законом порядку. 

2.6. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних, річних планів роботи. 

ІІІ. Основні завдання Відділу: 

№ 

з/п 
Основні завдання Основні вхідні дані (чим керується) 

Основні 

вихідні дані  
1 Виконує за дорученням керівника 

аналіз проектів розпорядчих актів, 

пов'язаних з використанням 

бюджетних коштів, для забезпечення 

їх цільового та ефективного 

використання 

Постанова КМУ від 28.09.2011 № 1001 

«Деякі питання утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту та проведення такого 

аудиту в міністерствах, інших центральних 

органах виконавчої влади, їх 

територіальних органах та бюджетних 

установах, які належать до сфери 

управління міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади», Накази 

міністерства фінансів України від 

04.10.2011 № 1247(зі змінами) «Про 

затвердження Стандартів внутрішнього 

аудиту», від 14.09.2012 № 995 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з 

організації внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних коштів у своїх 

закладах та у підвідомчих бюджетних 

установах», від 29.09.11 № 1217 «Про 

затвердження Кодексу етики працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту» (далі по 

тексту – Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217) 

Висновки з 

пропозиціями

, аналітичні 

матеріали 

2 Планує, організовує та проводить 

внутрішні аудити, документує їх 

результати, готує аудиторські звіти, 

висновки та рекомендації, а також 

проводить моніторинг врахування 

рекомендацій 

 План 

проведення 

внутрішніх 

аудитів, 

аудиторські 

звіти, 

висновки з 

пропозиція 

ми, 

аналітичні 

матеріали 

3 Подає керівництву аудиторські звіти і 

рекомендації для прийняття 

відповідних управлінських рішень 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217 

Аудиторські 

звіти, 

висновки з 

пропозиція 

ми, 

аналітичні 

матеріали 

4 Готує проекти рішень виконавчого 

комітету  та  міської ради, 

Відповідно до регламенту роботи Проекти 

рішень, 
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розпоряджень міського голови згідно 

своїх повноважень 

розпоряджень 

5 Звітує про результати діяльності 

відповідно до стандартів 

внутрішнього аудиту 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217 

Звіт про 

результати 

діяльності 

6 Проводить оцінку ефективності 

функціонування системи 

внутрішнього контролю 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217 

Звіти, 

висновки з 

пропозиція 

ми, 

аналітичні 

матеріали 

7 Проводить оцінку ступеня виконання 

і досягнення цілей, визначених у 

стратегічних та річних планах 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217 

Звіти, 

висновки з 

пропозиція 

ми, 

аналітичні 

матеріали 

8 Проводить оцінку ефективності 

планування і виконання бюджетних 

програм та результатів їх виконання 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217 

Звіти, 

висновки з 

пропозиція 

ми, 

аналітичні 

матеріали 

9 Проводить оцінку якості надання 

адміністративних послуг та 

виконання контрольно-наглядових 

функцій, завдань, визначених актами 

законодавства 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217 

Звіти, 

висновки з 

пропозиція 

ми, 

аналітичні 

матеріали 

10 Проводить оцінку стану збереження 

активів та інформації 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217 

Звіти, 

висновки з 

пропозиція 

ми, 

аналітичні 

матеріали 

11 Проводить оцінку стану управління 

державним майном 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217 

Звіти, 

висновки з 

пропозиціями

, аналітичні 

матеріали 

12 Проводить оцінку правильності 

ведення бухгалтерського обліку та 

достовірності фінансової і бюджетної 

звітності 

Постанова КМУ № 1001, Накази 

міністерства фінансів № 1247, 995, 1217, 

«Закон України «Про бухгалтерський облік 

та фінансовий облік в Україні» від 

16.07.1999 №996-XIV зі змінами 

Звіти, 

висновки з 

пропозиція 

ми, 

аналітичні 

матеріали 

13 Здійснює розгляд звернень громадян,  

юридичних осіб, громадських 

організацій 

Закон України «Про звернення громадян» 

від 2.10.1996 №393-96- ВР ( зі змінами) 

Усні, 

письмові 

відповіді 

14 Запобігає проявам корупції постанова Кабінету Міністрів України від 

04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та 

виявлення корупції 

Співпраця з 

правоохоронн

ими органами 

ІV. Функції та обов’язки відділу: 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
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4.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а 

також здійснює контроль за їх проведенням. 

4.2.  Надає виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям 

комунальної форми власності та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування 

антикорупційного законодавства. 

4.3.  Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, 

контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а 

також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності 

посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та 

організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків. 

4.4.  У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчих органів міської ради, 

підприємств, установ та організації комунальної форми власності, а також ознак 

правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти 

міського голову, постійні депутатські комісії, а також правоохоронні органи відповідно до 

їх компетенції. 

4.5.  Проводить оцінку: 

а)  ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; 

б)  ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах; 

в) ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання; 

г) якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, 

завдань, визначених актами законодавства; 

ґ) стану збереження активів та інформації; 

д) стану управління комунальним майном; 

е) правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної 

звітності; 

ж) ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань об’єктів. 

4.6.  Проводить аналіз проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням 

бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання. 

4.7.  Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує 

аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування 

рекомендацій. 

4.8.  Взаємодіє з виконавчими органами міської ради, іншими державними органами, 

підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення 

внутрішнього аудиту. 

4.9.  Подає міському голові аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним 

відповідних рішень. 

4.10.  Звітує про результати діяльності відповідно до вимог цього Положення та 

стандартів внутрішнього аудиту. 

4.11.  Виконує інші функції відповідно до його компетенції. 

4.12. Втручання у діяльність Відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також 

покладення на Відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень 

чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється. 

4.13. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його 

компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення актів розроблених та 

затверджених міською радою, виконавчим комітетом. 

4.14. Здійснює контроль за: 

а) цільовим використанням коштів міського бюджету, збереженням фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та 

взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю 
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бухгалтерського обліку і фінансової звітності у бюджетних установах, комунальних 

підприємствах, органах місцевого самоврядування які отримують (отримували у період 

який перевіряється) кошти з міського бюджету або комунальне майно (далі - 

підконтрольні установи), дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу 

щодо місцевих бюджетів; 

б) дотриманням законодавства про державні закупівлі; 

в) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під 

місцеві гарантії; 

г) складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх 

використання ( у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), 

кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету; 

ґ) станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних 

коштів; 

д) усуненням виявлених недоліків і порушень. 

4.15. Вживає в установленому порядку заходів що до усунення виявлених під час 

здійснення контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних 

осіб, а саме: 

а) подає пропозиції міському голові з повідомленням постійним депутатським комісіям, 

щодо усунення виявлених недоліків і порушень, та запобігання їх у подальшому; 

б) проводить аналіз стану дотримання фінансової дисципліни та про його результати 

повідомляє міського голову і постійні депутатські комісії; 

в) за погодженням з постійними депутатськими комісіями у разі встановлення порушень 

законодавства готує матеріали перевірок для передачі їх правоохоронним органам. 

4.16. Здійснює розгляд звернень, листів, заяв і скарг громадян про факти порушення 

законодавства України з фінансових питань, вживає згідно з законодавством відповідних 

заходів для їх усунення. 

4.17. Складає та подає постійним депутатським комісіям План роботи Відділу на 

поточний рік та наступний квартал, щомісячні звіти про узагальнені результати контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства. 

4.18.  Отримує та аналізує звітність комунальних підприємств про результати діяльності. 

4.19. Невідкладно інформує про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового 

використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та 

інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з 

наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів, інформує громаду міста про 

свою діяльність та про стан реалізації місцевої політики у визначеній сфері. 

4.20. Забезпечує у межах своїх повноважень збереження державної та службової таємниці, 

не розголошує інформацію, яка стала їм відома під час виконання покладених на підрозділ 

завдань, крім випадків передбачених законодавством. 

4.21. Уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до законодавства. 

4.22. Здійснює інші повноваження, визначенні законодавством України. 

V. Права Відділу: 

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право: 

5.1. Вносити міському голові  пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що 

належать до компетенції відділу. 

5.2. Брати участь у засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій, засіданнях 

виконавчого комітету, нарадах та інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати 

наради з питань, що належать до компетенції відділу. 

5.3. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради та 

підпорядкованих їй установ, структурних  підрозділів, комунальних підприємств, установ, 

організацій документи, довідки, розрахунки інші матеріали необхідні для підготовки 

покладених на відділ завдань. 



96 

 

  

5.4. Інформувати міського голову або заступника міського голови про випадки неподання 

або несвоєчасного подання на вимогу Відділу необхідних матеріалів структурними 

підрозділами виконкому, комунальними підприємствами, установами, організаціями. 

5.5. Отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від їх форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб – підприємців, а 

також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, включаючи 

інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством 

порядку, якщо вони необхідні для виконання покладених на Відділ завдань. 

5.6. Ініціювати перед керівником установи залучення експерта для забезпечення 

виконання аудиторського завдання. Залучати в установленому порядку фахівців, 

працівників державних фондів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій за погодженням з їх керівництвом до виконання окремих робіт, а також для 

проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, 

контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів 

сировини, матеріалів і готової продукції і інших перевірок. 

5.7. Визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного 

аудиторського завдання. 

5.8. Користуватися відповідними інформативними базами даних органів місцевого 

самоврядування, та іншими технічними засобами. 

5.9. Здійснювати контроль шляхом проведення планових та позапланових перевірок 

певного комплексу чи окремих питань фінансово-господарської діяльності  підприємств, 

установ та організацій. 

5.10. Перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи 

що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, 

документів щодо проведення процедур закупівель, проводити перевірку фактичної 

наявності (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування, 

тощо). 

5.11. Безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення що 

належать підприємствам та установам комунальної власності. 

5.12. Вимагати від керівників установ, що перевіряються, проведення інвентаризації 

основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, розрахунків комунальної 

власності. 

5.13. Отримувати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єктів, що 

перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають під час здійснення перевірки. 

5.14. Отримувати під час проведення перевірки у підприємств, установ та організацій, які 

фінансуються з міського бюджету, копії фінансово-господарських та бухгалтерських 

документів, які свідчать про фінансові порушення. 

5.15. Отримувати від інших суб’єктів, що мали правові відносини з   установами та 

організаціями, які фінансуються з міського бюджету, інформацію і копії документів про 

операції і розрахунки. 

5.16. Ініціювати порушення питання про визнання недійсними договорів, укладених з 

порушенням законодавства. 

5.17. У разі виявлення збитків, завданих міському бюджету чи об’єкту перевірки, 

визначити їх розмір в установленому  законодавством України порядку. 

VI. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Відділу: 

6.1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Відділу здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету. 

VII. Взаємодія з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами: 

7.1. Відділ  у процесі виконання покладених  на нього завдань взаємодіє з структурними 

підрозділами виконавчого комітету Знам’янської міської ради, державними органами, 

підприємствами, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту. 
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7.2. Відділ  взаємодіє  із членами виконавчого комітету міської ради, депутатськими 

постійними  комісіями, депутатами  міської ради, надає необхідні інформаційні матеріали, 

які належать до компетенції відділу. 

VІII. Заключні положення: 

8.1. Працівники Відділу є посадовими особами міської ради. 

8.2. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Знам’янської 

міської ради згідно з чинним законодавством України. 

8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для 

його прийняття. 

 

 

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’янці». 

Інформував: Р.Кондратьєв, депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №280 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2       
П’ятнадцята сесія  Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 липня 2016 року                                                   №280 
м. Знам’янка 

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’янці» 

 
Враховуючи звернення депутатів Знам’янської міської  ради сьомого скликання, на 

підставі Закону України «Про дорожній рух», Постанову Кабінету Міністрів України від 

10 жовтня 2001 року №1306 «Про правила дорожнього руху», керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», міська рада 

В и р і ш и л а : 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 26 жовтня 2012 року № 750 «Про зміну 

напрямку головної дороги на перехресті вулиць Дзержинського та Петровського в 

м.Знам’янці», виклавши п.1 в такій редакції: «Напрямок головної дороги на перехресті 

вулиць В’ячеслава Чорновола (Дзержинського) та Соборна (Петровського) в м.Знам’янці, з 

руху праворуч на рух ліворуч». 

2. Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства  встановити 

дорожні знаки у напрямку головної дороги, на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола 

(Дзержинського) та Соборна (Петровського) в м. Знам’янці, з руху праворуч на рух 

ліворуч. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища 

(гол.А.Тесленко). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:  Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до 

Кабінету  Міністрів України щодо перегляду коригуючих коефіцієнтів для 

розрахунку розміру витрат природного газу на потреби опалення. 

Інформував: В.Мацко, депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №281 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2       
П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня   2016 року                №281  

м. Знам’янка 

 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 

сьомого скликання до Кабінету  Міністрів України 

щодо перегляду коригуючих коефіцієнтів для розрахунку 

розміру витрат природного газу на потреби опалення 

 

На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

 
1. Затвердити звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до 

Кабінету  Міністрів України (додається). 

2. Направити звернення  до Кабінету  Міністрів України. 

3. Дане рішення опублікувати в міський газеті «Знам’янські вісті». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища ( гол. А.Тесленко). 

 

                      Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Звернення 

депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання 

до Кабінету  Міністрів України 

щодо перегляду коригуючих коефіцієнтів для розрахунку 

розміру витрат природного газу на потреби опалення 

 

Згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 

року №409 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року 

№317) в Україні встановлено коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат 

електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення. 

Для Кіровоградської області вони наступні: для 1-2-поверхових будівель – 1,046, 

для будівель на 3 і більше поверхів – 0,61. На даний час норму використання природного 

газу для індивідуального опалення змешено з 7 до 5,5 куб.метрів природного газу на 1 

кв.метр опалювальної площі на місяць на опалювальний період. На практиці, для 

квартири площею 50 кв.м, згідно розрахунку, виходить 167,75 куб.м. Цього явно 
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недостатньо для опалення квартир перших і останніх поверхів. Враховуючи 

вищезазначене, мешканці міста Знам’янка Кіровоградської області звертаються до 

депутатів міської ради із проханням ініціювати перегляд коефіцієнтів для таких квартир. 

Слід зазначити, що даний коефіцієнт (0,61) може бути достатнім лише для 

опалення квартир всередині будинку, але не для квартир перших і верхніх поверхів. 

Різниця квартир першого поверху від 1-2 поверхових будівель у тому, що має 

неопалювальний підвал  і неопалювальний під’їзд. А над квартирами на верхніх поверхах 

– дах, котрий далеко не завжди має належну теплоізоляцію. Дійсно, треба взяти до уваги 

певний «обігрів» від сусідніх квартир. Але ж не можна ставити в рівні умови квартири на 

середніх поверхах (та ще й в середині будинку) із тими, про які йде мова. Повністю 

прирівняти їх до одноповерхових будинків було невірно, але й існуючий коефіцієнт не є 

об’єктивним. 

Місто Знам’янка Кіровоградської області повністю перейшло на індивідуальне 

опалення. У місті більше півтори сотні багатоквартирних будинків, і це питання 

стосується великої кількості людей. І дуже невелика кількість із них здатна оплачувати 

«понаднормовий» газ майже по 7 гривень за куб.м. 
Враховуючи вищезазначене, з метою уникнення соціальної напруги серед населення в 

наступних опалювальних сезонах, просимо вивчити питання та збільшити коригуючий коефіцієнт 

для квартир перших і останніх поверхів багатоповерхових житлових будинків, що дасть 

можливість уникнути загрози здоров’ю людей та забезпечить належні умови їх проживання.  

 

 

 

Слухали:  Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання до Прем’єр-

Міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Регіонального 

Сервісного Центру МВС в Кіровоградській області 

Інформував: О.Тітарєв, депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №282 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2                                                                                                
П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня 2016  року                                                                    №282 

м.Знам’янка 

 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 

7 скликання до Прем’єр-Міністра України, 

Міністра внутрішніх справ України, Регіонального  

Сервісного Центру МВС в Кіровоградській області 

 

 З метою   вирішення питання повернення відділу МРЕВ ДАІ до м.Знам’янка, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити звернення депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання до Прем’єр-

Міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Регіонального Сервісного 

Центру МВС в Кіровоградській області ( додається). 
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2. Направити дане звернення Прем’єр-Міністру України, Міністру внутрішніх справ 

України, до Регіонального Сервісного Центру МВС в Кіровоградській області. 

3. Оприлюднити текст звернення на офіційному веб-сайті Знам’янської міської ради 

та в газеті «Знам’янські вісті». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

споживчого ринку, підприємництва та правової політики ( гол. С.Кліпацький). 

 
  Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

  
Звернення 

депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання до Прем’єр-Міністра України, Міністра 

внутрішніх справ України, Регіонального 

Сервісного Центру МВС в Кіровоградській області 

 
Ми, депутати Знам’янської міської ради сьомого скликання Кіровоградської 

області просимо посприяти  у вирішенні питання щодо повернення відділу МРЕВ ДАІ до 

м.Знам’янка Кіровоградської області. 

У зв’язку з реорганізацією міліції та всіх її підрозділів, у місті Знам’янка 

Кіровоградської області припинив свою діяльність міжрегіональний реєстраційно-

екзаменаційний відділ Управління Державної автомобільної інспекції Міністерства 

внутрішніх справ України (МРЕВ ДАІ). 

Знам’янська міська рада порушує клопотання про відновлення роботи Центру 

№3506 з надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з 

обслуговування м.Знам’янка та смт. Олександрівка Знам’янського та Олександрівського 

районів в Кіровоградській області, що знаходився у м.Знам’янка за адресою: вул. 

Дмитрівська,88. 

Мешканці громад, яких налічується майже 82 тисячі осіб, глибоко стурбовані з 

приводу припинення роботи центру. 

Враховуючи вищезазначене, звертаємося з проханням розглянути зазначене 

звернення і з розумінням поставитись до питання повернення відділу МРЕВ ДАІ до 

м.Знам’янка. 
 

 

 

Слухали:  Про скасування рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 

14 березня 2016 року №78 «Про надання права КП «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» на оперативне управління для використання у 

господарській діяльності основних засобів». 

Інформувала: Н.Тесленко, депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №283 затвердити з доповненням  пункту 2 за результатами 

голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 3 
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П’ятнадцята сесія Знам`янської міської ради 
сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 липня  2016 року         №283  

м. Знам`янка 

 

Про скасування рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради від 14 березня 2016 року 

№ 78 «Про надання права КП «Знам’янський 

комбінат комунальних послуг» на оперативне 

управління для використання у господарській 

діяльності основних засобів» 

 

Виконавчим комітетом Знам’янської міської ради прийнято рішення від 14 березня 

2016 року № 78 «Про надання права КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» на 

оперативне управління для використання у господарській діяльності основних засобів», 

що суперечить п.31 ч.2 ст..26, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч.2 ст.3, ч.1 ст.24, ч.1,2 ст.52, ч.4 ст.62, ч.1 ст.137 Господарського кодексу 

України, ст.. 143 Конституції України. 

Керуючись п.15 ч.2 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада  

В и р і ш и л а: 

 

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 14 березня 

2016 року №78 «Про надання права КП «Знам’янський комбінат комунальних 

послуг» на оперативне управління для використання у господарській діяльності 

основних засобів». 

2. Надати право комунальному підприємству «Знам’янський комбінат комунальних 

послуг» (кер.М.Коротченко) здійснювати господарське відання наступних 

основних засобів, що перебувають на балансі управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради для 

використання у господарській діяльності: 

№ 

п/п 

Найменування основних засобів Інвентарний номер Кількість 

1. Автонавантажувач Т-156 10510003 1 

2. Автомашина ГАЗ 3307 АП-17 А 10510006 1 

3. Трактор Т-25 10510010 1 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали: Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Бойку О.Г. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №284 затвердити за результатами голосування 

за – 24 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 4                                                                                                
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №284 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Бойку О.Г. 
 

Розглянувши заяву громадянина Бойка Олега Григоровича про надання згоди на 

виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої 

передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м, по вул. Світанковій,5, 

керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 Закону України  

«Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в 

Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Бойку Олегу Григоровичу по вул.Світанковій,5 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 

загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали: Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гезуну В.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №285 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 3  
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №285 

м. Знам'янка 

 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Гезуну В.А. 

 

Розглянувши заяву громадянина Гезуна Віталія Анатолійовича про надання згоди 

на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої 

передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м, по вул.Світанковій,47, 

керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 Закону України  

«Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в 

Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Гезуну Віталію Анатолійовичу по вул.Світанковій,47 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 

загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 
2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали: Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гезуну О.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №286 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1  
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №286 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Гезуну О.А. 

 

Розглянувши заяву громадянина Гезуна Олександра Анатолійовича про надання 

згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшої передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м, по вул. 

Світанковій, 49, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Гезуну Олександру Анатолійовичу по вул. Світанковій,49 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 

загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали: Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Гиренку О.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №287 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1  
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №287 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Гиренку О.М. 
 

Розглянувши заяву громадянина Гиренка Олександра Миколайовича про надання 

згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшої передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м по вул. 

Світанковій,7, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» мiська рада  

 

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Гиренку Олександру Миколайовичу, по вул. Світанковій,7 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд, загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали: Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Григор’єву С.О. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №288 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1  
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №288 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Григор’єву С.О. 

 

Розглянувши заяву громадянина Григор’єва Станіслава Олександровича про 

надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для подальшої передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м по вул. 

Світанковій,15, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» мiська рада  

 

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Григор’єву Станіславу Олександровичу, по вул.Світанкоій,15 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд, загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:  Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  гр. Григорченку С.Л. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №289 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

 

 

 

                                                                                               



107 

 

  

П’ятнадцята сесія  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №289 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Григорченку С.Л. 

 

Розглянувши заяву громадянина Григорченка Станіслава Леонідовича про надання 

згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшої передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м по вул. 

Світанковій,17, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст.25 

Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» мiська рада  

 

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Григорченку Станіславу Леонідовичу, по вул. Світанковій,17 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд, загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 
3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 
Слухали:  Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки  гр. Гриценку В.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №290 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували –3       
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №290 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Гриценку В.А. 
 

Розглянувши заяву громадянина Гриценка Віктора Анатолійовича про передачу у 

приватну власність земельної ділянки по вул.Матросова,60, відповідно до ст. 116, 118 

Земельного Кодексу України для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1/2 від 850,0 кв.м = 425,0 

кв.м, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 Закону України  

«Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в 

Українi», мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а: 
  

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

громадянину Гриценку Віктору Анатолійовичу, по вул.Матросова, 60 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, загальною площею, 

яка складає 1/2 від 850,0 кв.м = 425,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення земельної 

ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки буде 

виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при затверджені проекту 

відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:  Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Курілову М.О. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №291 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували –1    
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №291 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Курілову М.О. 
 

Розглянувши заяву громадянина Курілова Максима Олександровича про надання 

згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшої передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м по вул. 50 

років Перемоги,30, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» мiська рада  

 

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Курілову Максиму Олександровичу, по вул. 50 років 

Перемоги,30 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд, загальною площею 1000,0 кв.м., із земель житлової та 

громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:  Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Очану О.О. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №292 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували –1    
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №292 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Очану О.О. 
 

Розглянувши заяву громадянина Очана Олександра Олександровича про надання 

згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшої передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м по вул. 

Світанковій,10, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Очану Олександру Олександровичу, по вул. Світанковій, 10 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд, загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

 

Слухали:  Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Рябову І.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №293 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували –1     
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №293 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Рябову І.М. 

 

Розглянувши заяву громадянина Рябова Ігора Михайловича про надання згоди на 

виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої 

передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м, по вул.Урожайній,36, 

керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 Закону України  

«Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в 

Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

громадянину Рябову Ігору Михайловичу, по вул.Урожайній,36 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, загальною площею 

1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому 

числі по угіддях – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення земельної 

ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки буде 

виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при затверджені проекту 

відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:  Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Рябову І.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №294 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували –1       
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №294 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Рябову І.М. 

 

Розглянувши заяву громадянина Рябова Ігора Михайловича про надання згоди на 

виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої 

передачі у власність для індивідуального садівництва, площею 200,0 кв.м, по вул. 

Урожайній,36-А, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Рябову Ігору Михайловичу, по вул. Урожайній,36-А для 

індивідуального садівництва, загальною площею 200,0 кв.м, із земель 

сільськогосподарського призначення Знам`янської міської ради, в тому числі по 

угіддях – багаторічні насадження, код КВЦПЗ – 01.05. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

 

Слухали:  Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Саніну Ю.С. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №295 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували –2     
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №295 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Саніну Ю.С. 
 

Розглянувши заяву громадянина Саніна Юрія Сергійовича про надання згоди на 

виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої 

передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м, по вул.Світанковій,13, 

керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 Закону України  

«Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в 

Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Саніну Юрію Сергійовичу по вул.Світанковій,13 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 

загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:  Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки гр. Снурніцину С.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №296 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували –2   
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №296 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

гр. Снурніцину С.А. 
 

Розглянувши заяву громадянина Снурніцина Сергія Анатолійовича про надання 

згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшої передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м по вул. 

Світанковій,27, керуючись  ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» мiська рада  

 

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянину Снурніцину Сергію Анатолійовичу, по вул.Світанковій, 27, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд, загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко 

М.Г. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №297 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №297 

м. Знам'янка 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Коваленко 

М.Г. 
 

Розглянувши заяву громадянки Коваленко Марини Геннадіївни про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 950,0 кв.м по 

вул. Соборній,130, керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст. 55 

Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Коваленко 

Марині Геннадіївні, по вул.Соборній,130 для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), 

загальною площею 950,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо при встановленні меж земельної ділянки будуть  виявлені розбіжності в 

даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність з фактичними 

розмірами, то остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково 

при виготовленні технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

3. Зобов’язати громадянку Коваленко Марину Геннадіївну у двомісячний термін 

замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). У разі несвоєчасного виконання даного пункту, 

пункт 1 втрачає силу.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

 

Слухали: Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення 

земельної ділянки ОСББ «Парковий-9». 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №298 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №298 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

ОСББ «Парковий-9» 

 

Розглянувши заяву голови ОСББ «Парковий-9» Джури Валентини Миколаївни про 

надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для подальшої передачі у власність для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, площею 5907,0 кв.м по вул.Михайла Грушевського,9, керуючись  

ст.12, 116, 118, 121,  Земельного  Кодексу України, ст. 25 Закону України  «Про 

землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» 

мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки ОСББ «Парковий-9» по вул. Михайла Грушевського, 9 для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, загальною площею 5907,0 

кв.м, із земель житлової та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому 

числі по угіддях – під трьох та більше поверховою житловою забудовою, код 

КВЦПЗ – 02.03. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:      Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   відведення    

земельної ділянки ПАТ «Кіровоградобленерго». 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення  №299 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 
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П’ятнадцята сесія  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №299 

м. Знам'янка 

Про надання згоди на виготовлення  

проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки  

ПАТ «Кіровоградобленерго» 
 

Розглянувши заяву ПАТ «Кіровоградобленерго» про надання згоди на 

виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки строком на 49 

років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії, площею 8,0 кв.м, по вул. Дмитрівській, 

керуючись  ст.12, 93, 123, 124,  Земельного  Кодексу України, ст.25 Закону України  «Про 

землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» 

мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду терміном до 01.07.2065 року по вул. 

Дмитрівській (КТП 191), для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, 

загальною площею 8,0 кв.м, із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення  Знам`янської міської ради, в тому 

числі по угіддях – забудовані землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури у т.ч. для виробництва та розподілення електроенергії, код КВЦПЗ 

– 14.02. 

2. Якщо протягом шести місяців проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. Якщо при виготовлені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

буде виявлено розбіжність в площі земельної ділянки, її буде уточнено при 

затверджені проекту відведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:      Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

(для подальшої передачі у власність) гр. Реві А.О. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 13 

проти – 0 

утримався – 15 
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №----- 

м. Знам'янка 
Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

(для подальшої передачі у власність) 

гр. Реві А.О. 
 

Розглянувши заяву громадянки Реви Анни Олександрівни про надання згоди на 

виготовлення технічної документації із землеустрою для будівництва індивідуального 

гаража, загальною площею 30,0 кв.м по вул. Станційній (біля котельні),  керуючись ст.12, 

116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою (для подальшої 

передачі у власність) громадянці Реві Анні Олександрівні, по вул. Станційній (біля 

котельні), для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м, із 

земель житлової та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі 

по угіддях – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Якщо при встановленні меж земельної ділянки будуть  виявлені розбіжності в 

даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність з фактичними 

розмірами, то остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково 

при виготовленні технічної документації із землеустрою. 
3. Зобов’язати громадянина Реву Анну Олександрівну у двомісячний термін замовити 

технічну документацію із землеустрою. У разі несвоєчасного виконання даного 

пункту, пункт 1 втрачає силу.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 
 

 

Секретар міської ради-----------------------Н.Клименко 
    

 

 

Слухали:      Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лопаті О.І. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №300 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №300 

м. Знам'янка 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

гр. Лопаті О.І. 
 

Розглянувши заяву громадянина Лопати Олександра Івановича про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м по 

вул. Назарова, 52/20, керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст. 55 

Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Лопаті 

Олександру Івановичу по вул. Назарова, 52/20, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), 

загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо при встановленні меж земельної ділянки будуть  виявлені розбіжності в 

даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність з фактичними 

розмірами, то остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково 

при виготовленні технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

3. Зобов’язати громадянина Лопату Олександра Івановича у двомісячний термін 

замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). У разі несвоєчасного виконання даного пункту, 

пункт 1 втрачає силу.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Прокопьєвій О.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №301 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 
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П’ятнадцята сесія  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №301 

м. Знам'янка 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Прокопьєвій 

О.А. 
 

Розглянувши заяву громадянки Прокопьєвої Ольги Арсентіївни про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 914,0 кв.м, по 

вул.4 Робоча,13, керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст. 55 

Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

Прокопьєвій Ользі Арсентіївні по вул.4 Робоча,13 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка), загальною площею 914,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо при встановленні меж земельної ділянки будуть  виявлені розбіжності в 

даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність з фактичними 

розмірами, то остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково 

при виготовленні технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

3. Зобов’язати громадянку Прокопьєву Ольгу Арсентіївну у двомісячний термін 

замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). У разі несвоєчасного виконання даного пункту, 

пункт 1 втрачає силу.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

Слухали:   Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Росоловщук 

С.І. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №302 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №302 

м. Знам'янка 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Росоловщук 

С.І. 
 

Розглянувши заяву громадянки Росоловщук Світлани Іванівни про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 1000,0 кв.м  по пров. 

Левка Мацієвича,47, керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст. 55 

Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

Росоловщук Світлані Іванівні по пров. Левка Мацієвича,47 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка), загальною площею 1000,0 кв.м, із земель житлової та громадської 

забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та 

двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо при встановленні меж земельної ділянки будуть  виявлені розбіжності в 

даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність з фактичними 

розмірами, то остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково 

при виготовленні технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

3. Зобов’язати громадянку Росолощук Світлану Іванівну у двомісячний термін 

замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). У разі несвоєчасного виконання даного пункту, 

пункт 1 втрачає силу.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бондаренко 

Л.І. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №303 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 

П’ятнадцята сесія  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №303 

м. Знам'янка 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Бондаренко 

Л.І. 
 

Розглянувши заяву громадянки Бондаренко Лідії Іванівни про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 255,0 кв.м., по вул. 

Михайла Лінника, 42, керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст. 55 

Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

Бондаренко Лідії Іванівні, по вул. Михайла Лінника, 42 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка), загальною площею 255,0 кв.м, із земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо при встановленні меж земельної ділянки будуть  виявлені розбіжності в 

даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність з фактичними 

розмірами, то остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково 

при виготовленні технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

3. Зобов’язати громадянку Бондаренко Лідію Іванівну у двомісячний термін замовити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості). У разі несвоєчасного виконання даного пункту, пункт 1 

втрачає силу.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:  Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Щербині 

Г.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №304 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 

П’ятнадцята сесія  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №304 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Щербині Г.А.  
 

Розглянувши заяву громадянина Щербини Григорія Анатолійовича про 

продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:072:0070 по вул. Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123, 124, 

Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину Щербині 

Григорію Анатолійовичу терміном до 01.07.2018 року по вул.Станційній (біля 

котельні), для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0070, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач.А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:   Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр.Шарапі 

О.Я   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №305 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №305 

м. Знам'янка 

 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Шарапі О.Я.   
 

Розглянувши заяву громадянина Шарапи Олександра Яковича про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0034 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину Шарапі 

Олександру Яковичу терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля 

котельні), для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0034, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
 

Слухали:   Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ткаченко 

Н.В.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №306 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №306 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Ткаченко Н.В.   
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Розглянувши заяву громадянки Ткаченко Надії Валентинівни про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0055 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянці Ткаченко 

Надії Валентинівні терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля котельні), 

для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0055, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 
 

Слухали:   Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Ткаченку 

М.В.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №307 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 

П’ятнадцята сесія  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №307 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Ткаченку М.В.   
 

Розглянувши заяву громадянина Ткаченка Миколи Вікторовича про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0043 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину Ткаченку 

Миколі Вікторовичу терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля 

котельні), для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0043, землі житлової 
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та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:   Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр.Плаксивій 

В.І.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №308 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №308 

м. Знам'янка 
 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Плаксивій В.І.   

 

Розглянувши заяву громадянки Плаксивої Валентини Іванівни про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0046 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянці Плаксивій 

Валентині Іванівні терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля котельні), 

для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0046, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:      Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Насіннику С.В.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №309 затвердити за результатами голосування 

за – 23 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 5  

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №309 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Насіннику С.В.   
 

Розглянувши заяву громадянина Насінника Сергія Васильовича про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0062 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину Насіннику 

Сергію Васильовичу терміном до 01.07.2018 року по вул.Станційній (біля 

котельні), для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0062, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 
 

 

 

Слухали:        Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Молчановій І.Л.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №310 затвердити за результатами голосування 

за – 24 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 4  
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №310 

м. Знам'янка 
 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Молчановій І.Л.   
 

Розглянувши заяву громадянки Молчанової  Інни Леонідівни про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0066 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянці Молчановій 

Інні Леонідівні терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля котельні), для 

будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим 

номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0066, землі житлової та громадської 

забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та 

двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секертар міської ради    Н.Клименко 
 

 

Слухали:        Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Ковалю В.М.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №311 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №311 

м. Знам'янка 
 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Ковалю В.М.   
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Розглянувши заяву громадянина Коваля Василя Миколайовича про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для встановлення металевого гаражу 

загальною площею 24,0 кв.м по вул. Енергетиків, керуючись ст.12, 93, 123,124, 

Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину Ковалю 

Василю Миколайовичу терміном до 01.08.2021 року по вул.Енергетиків для 

встановлення металевого гаражу, загальною площею 24,0 кв.м, землі житлової та 

громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

 

Слухали:        Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Ковалішину А.В.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №312 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №312 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Ковалішину А.В.   
 

Розглянувши заяву громадянина Ковалішина Андрія Вікторовича про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0035 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

В и р і ш и л а: 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину 

Ковалішину Андрію Вікторовичу терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній 

(біля котельні) для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 

кв.м з кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0035, землі 
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житлової та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по 

угіддях – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

 

Слухали:        Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Ковалишина О.В.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №313 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята сесія  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №313 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Ковалишина О.В.   
 

Розглянувши заяву громадянина Ковалишина Олександра Вікторовича про 

продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:072:0036, по вул. Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, 

Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину 

Ковалишину Олександру Вікторовичу терміном до 01.07.2018 року по вул. 

Станційній (біля котельні) для будівництва індивідуального гаражу, загальною 

площею 30,0 кв.м з кадастровим номером земельної ділянки 

3510600000:50:072:0036, землі житлової та громадської забудови Знам`янської 

міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою житловою 

забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:        Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Іванову С.І.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №314 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №314 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Іванову С.І.   

 

Розглянувши заяву громадянина Іванова Сергія Івановича про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0044 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину Іванову 

Сергію Івановичу терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля котельні), 

для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0044, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:       Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Забугіній Т.Д.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №315 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №315 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Забугіній Т.Д.   

 

Розглянувши заяву громадянки Забугіної  Тетяни Дмитрівни про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0061 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянці Забугіній 

Тетяні Дмитрівні терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля котельні) 

для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0061, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач.А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

 

Слухали:       Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Григор`євій В.М.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №316 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №316 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Григор`євій В.М.   
 



133 

 

  

Розглянувши заяву громадянки Григор`євої Віри Михайлівни про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0033 по вул. 

Станційній (біля котельні), гараж №29, керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу 

України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 

рада 

В и р і ш и л а: 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянці Григор`євій 

Вірі Михайлівні терміном до 01.07.2018 року по вул.Станційній (біля котельні) 

гараж №29 для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0033, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач.А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач.Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
 

Слухали:       Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Вуйків 

С.Г.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №317 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №317 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Вуйків С.Г.   
 

Розглянувши заяву громадянки Вуйків Світлани Георгіївни про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0063 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

В и р і ш и л а: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянці Вуйків 

Світлані Георгіївні терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля котельні) 

для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0063, землі житлової 
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та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

Слухали:       Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Воскобойнік Г.О.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №318 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №318 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Воскобойнік Г.О.   

 

Розглянувши заяву громадянки Воскобойнік Галини Олексіївни про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0086 по вул. 

Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянці Воскобойнік 

Галині Олексіївні терміном до 01.07.2018 року по вул. Станційній (біля котельні) 

для будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з 

кадастровим номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0086, землі житлової 

та громадської забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:       Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Буряк 

О.С.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №319 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №319 

м. Знам'янка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Буряк О.С.   

 

Розглянувши заяву громадянки Буряк Олени Сергіївни про продовження терміну 

дії договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу загальною 

площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:072:0079 по вул. Станційній 

(біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянці Буряк Олені 

Сергіївні терміном до 01.07.2018 року по вул.Станційній (біля котельні) для 

будівництва індивідуального гаражу, загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим 

номером земельної ділянки 3510600000:50:072:0079, землі житлової та громадської 

забудови Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та 

двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 
 

 

Слухали:       Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. 

Білоголовому О.М.   

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №320 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №320 

м. Знам'янка 
 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

гр. Білоголовому О.М.   
 

Розглянувши заяву громадянина Білоголового  Олександра Миколайовича про 

продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу загальною площею 30,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:072:0047 по вул. Станційній (біля котельні), керуючись ст.12, 93, 123,124, 

Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину 

Білоголовому Олександру Миколайовичу терміном до 01.07.2018 року по вул. 

Станційній (біля котельні) для будівництва індивідуального гаражу, загальною 

площею 30,0 кв.м з кадастровим номером земельної ділянки 

3510600000:50:072:0047, землі житлової та громадської забудови Знам`янської 

міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою житловою 

забудовою, код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) спільно з 

юридичним відділом (нач. Ю.Данільченко) оформити додаткові угоди до договорів 

оренди земельних ділянок.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
 

Слухали:       Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Булатову В.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №321 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №321 

м. Знам'янка 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. 

Булатову В.М. 
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Розглянувши заяву громадянина Булатова Віталія Миколайовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), загальною площею 1000,0 кв.м з кадастровим 

номером 3510600000:50:294:0091 по вул.Тополиній,15,  керуючись ст.12, 116, 118, 121 

Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у 

власність Булатову Віталію Миколайовичу, земельну ділянку загальною площею 

1000,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:294:0091, по вул. Тополиній, 15 

для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови Знам`янської 

міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою житловою 

забудовою , код КВЦПЗ – 02.01.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
 

Слухали:       Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Пасічнику О.В. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №322 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2 

П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №322 

м. Знам'янка 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. 

Пасічнику О.В. 
 

Розглянувши заяву громадянина Пасічника Олександра Васильовича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у 

власність  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), загальною площею 1000,0 кв.м  з 

кадастровим номером 3510600000:50:002:0103 по вул. Урожайній, 4,  керуючись ст.12, 

116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України « Про землеустрій», п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
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В и р і ш и л а: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у 

власність Пасічнику Олександру Васильовичу, земельну ділянку загальною 

площею 1000,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:002:0103 по вул. 

Урожайній,4 для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою , код КВЦПЗ – 02.01.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

Слухали:       Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Сизову О.Г. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №323 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 2    
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №323 

м. Знам'янка 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. 

Сизову О.Г. 
 

Розглянувши заяву громадянина Сизова Олександра Григоровича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у 

власність  земельної ділянки для будівництва та обслуговування  жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), загальною площею 1000,0 кв.м з 

кадастровим номером 3510600000:50:002:0101 по вул. 9-го Грудня, 5,  керуючись ст.12, 

116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у 

власність Сизову Олександру Григоровичу, земельну ділянку загальною площею 

1000,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:002:0101 по вул. 9-го Грудня, 5 

для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови Знам`янської 

міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою житловою 

забудовою, код КВЦПЗ – 02.01.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:       Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Цигульській Л.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №324 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0 

П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №324 

м. Знам'янка 
  

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. 

Цигульській Л.М. 
 

Розглянувши заяву громадянки Цигульської Людмили Миколаївни про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування  жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), загальною площею 659,0 кв.м з 

кадастровим номером 3510600000:50:239:0009 по вул. Пушкіна, 22,  керуючись ст.12, 116, 

118, 121 Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», п/п 34 

п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у 

власність гр.Цигульській Людмилі Миколаївні, земельну ділянку загальною 

площею 659,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:239:0009 по вул. 

Пушкіна, 22, для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:       Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність  гр. Щур І.С. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №325 затвердити за результатами голосування 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 0        
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №325 

м. Знам'янка 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  

гр. Щур І.С. 
 

Розглянувши заяву громадянки Щур Іраіди Степанівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної 

ділянки для індивідуального садівництва, загальною площею 1200,0 кв.м з кадастровим 

номером 3510600000:50:066:0013 по вул. Олександрійській, 135-А,  керуючись ст.12, 116, 

118, 121 Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», п/п 34 

п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у 

власність Щур Іраіді Степанівні, земельну ділянку загальною площею 1200,0 кв.м з 

кадастровим номером 3510600000:50:066:0013 по вул. Олександрійській, 135-А для 

індивідуального садівництва, землі сільськогосподарського призначення 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – багаторічні насадження, код 

КВЦПЗ – 01.05.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
           

Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Воловоденку О.В. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №326 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1        
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №326 

м. Знам'янка  

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на 

місцевості) у власність 

гр. Воловоденку О.В. 
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Розглянувши заяву громадянина Воловоденка Олександра Володимировича  про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу  у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 589,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:120:0011 по вул. Дмитрівській, 11,  керуючись ст.12, 116, 118, 121 

Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України « Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність громадянину 

Воловоденку Олександру Володимировичу, земельну ділянку загальною площею 

589,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:120:0011 по вул. Дмитрівській, 11 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови Знам`янської 

міської ради, у т.ч. угіддя – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, код 

КВЦПЗ – 02.05.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
   

Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Гетьманцю П.В. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №327 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1        
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №327 

м. Знам'янка 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на 

місцевості) у власність 

гр. Гетьманцю П.В. 
 

Розглянувши заяву громадянина Гетьманця Петра Володимировича про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу  у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 946,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:134:0011 по вул.Василя Сухомлинського,20, керуючись ст.12, 116, 118, 121 

Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України « Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
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В и р і ш и л а: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність громадянину 

Гетьманцю Петру Володимировичу, земельну ділянку загальною площею 946,0 

кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:134:0011 по вул.Василя 

Сухомлинського,20 для будівництва та обслуговування  жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), землі житлової та 

громадської забудови Знам`янської міської ради, у т.ч. угіддя – під одно- та 

двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
      

Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Іванову Д.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №328 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 2        
П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №328 

м. Знам'янка 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на 

місцевості) у власність 

гр. Іванову Д.А. 
 

Розглянувши заяву громадянина Іванова Дмитра Анатолійовича про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу  у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), 

загальною площею 541,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:323:0008 по вул. 

Нижньонабережній, 3,  керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст.25 

Закону України « Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність громадянину 

Іванову Дмитру Анатолійовичу, земельну ділянку загальною площею 541,0 кв.м з 

кадастровим номером 3510600000:50:323:0008 по вул.Нижньонабережній,3 для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови Знам`янської міської 

ради, у т.ч. угіддя – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ 

– 02.01.  
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
      

 

Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Поповій Н.І. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №329 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 2        
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №329 

м. Знам'янка 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на 

місцевості) у власність 

гр. Поповій Н.І. 
 

Розглянувши заяву громадянки Попової Наталії Іванівни про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу  у власність земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу, загальною площею 40,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:119:0009 по вул.Маяковського,42-Б, гараж №1,  керуючись ст.12, 116, 118, 

121 Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність громадянці 

Поповій Наталії Іванівні, земельну ділянку загальною площею 40,0 кв.м з 

кадастровим номером 3510600000:50:119:0009 по вул.Маяковського,42-Б, гараж 

№1 для будівництва індивідуального гаражу, землі житлової та громадської 

забудови Знам`янської міської ради, у т.ч. угіддя – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

 

 

 

 



144 

 

  

Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Сергєєвій О.І. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №330 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1        
П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №330 

м. Знам'янка 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на 

місцевості) у власність 

гр. Сергєєвій О.І. 
 

Розглянувши заяву громадянки Сергєєвої Ольги Іванівни про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу  у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), 

загальною площею 574,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:195:0008 по вул.1- 

Робоча,16,  керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону 

України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність громадянці 

Сергєєвій Ользі Іванівні, земельну ділянку загальною площею 574,0 кв.м з 

кадастровим номером 3510600000:50:195:0008 по вул.1-Робоча,16 для будівництва 

та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови Знам`янської міської 

ради, у т.ч. угіддя – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ 

– 02.01.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договору оренди земельної ділянки) гр. Ткачу В.В. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №331 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1        
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №331 

м. Знам'янка 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договору 

оренди земельної ділянки) гр. Ткачу 

В.В. 
 

Розглянувши заяву громадянина Ткача Василя Васильовича про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для подальшого заключення договору оренди земельної ділянки для 

встановлення металевого гаража, загальною площею 22,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:153:0139 по вул. Енергетиків, 3-А, гараж № 10,  керуючись ст.12, 116, 118, 

121 Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України « Про землеустрій», п/п 34 п.1 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати в оренду терміном до 

01.09.2021 року громадянину Ткачу Василю Васильовичу земельну ділянку 

загальною площею 22,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:153:0139 по 

вул. Енергетиків, 3-А, гараж №10 для встановлення металевого гаража, землі 

житлової та громадської забудови Знам`янської міської ради, у т.ч. угіддя – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.05.  

2. Орендна плата встановлюється згідно ставок орендної плати, затверджених 

рішенням міської ради від 23 січня 2015  року  №1597  “Про ставки земельного 

податку  у м. Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки земель 

міста)”, рішенням міської ради від 22 березня 2011 року  №167 “Про затвердження 

коефіцієнтів орендної плати за земельні ділянки на території м. Знам’янка” та 

ст.288 та  ст.289 Податкового Кодексу України. 

3. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) згідно 

рішення міської ради від 23 січня 2015  року  №1597  “Про ставки земельного 

податку  у м. Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки земель 

міста)”, рішення міської ради від 22 березня 2011 року  №167 “Про затвердження 

коефіцієнтів орендної плати за земельні ділянки на території м. Знам’янка”  та 

ст.288 та  ст.289 Податкового Кодексу України оформити фінансову частину 

договорів оренди земельних  ділянок. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Шиян З.Г. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №332 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1        
П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №332 

м. Знам'янка 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на 

місцевості) у власність 

гр. Шиян З.Г. 
 

Розглянувши заяву громадянки Шиян Зої Григорівни про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), загальною 

площею 1000,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:297:0024 по вул.Генерала 

Кульчицького, 24-А,  керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст.25 

Закону України « Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність громадянці Шиян 

Зої Григорівні, земельну ділянку загальною площею 1000,0 кв.м з кадастровим 

номером 3510600000:50:297:0024 по вул.Генерала Кульчицького,24-А для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови Знам`янської міської 

ради, у т.ч. угіддя – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ 

– 02.01.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договору оренди земельної ділянки) гр. Бурунсус Л.І. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №333 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1        
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №333 

м. Знам'янка   

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договору 

оренди земельної ділянки)  

гр. Бурунсус Л.І. 
 

 

Розглянувши заяву громадянки Бурунсус Лариси Іванівни про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для подальшого заключення договору оренди земельної ділянки для 

розміщення салону краси, загальною площею 93,68 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:076:0017 по вулиці Гагаріна, 11-Б,  керуючись ст.12, 93, 120, 123, 124 

Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшого заключення договору 

оренди терміном до 01.07.2064 року громадянці Бурунсус Ларисі Іванівні та надати 

в оренду земельну ділянку загальною площею 93,68 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:076:0017 по вулиці Гагаріна,11-Б для розміщення салону краси, 

землі житлової та громадської забудови Знам`янської міської ради, у т.ч. по угіддях 

– забудовані землі, які використовуються в комерційних цілях, код КВЦПЗ – 03.15. 

2. Орендна плата встановлюється згідно ставок орендної плати, затверджених 

рішенням міської ради від 23 січня 2015  року  №1597  “Про ставки земельного 

податку  у м. Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки земель 

міста)”, рішенням міської ради від 22 березня 2011 року  №167 “Про затвердження 

коефіцієнтів орендної плати за земельні ділянки на території м. Знам’янка” та 

ст.288 та  ст.289 Податкового Кодексу України. 

3. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) згідно 

рішення міської ради від 23 січня 2015  року  №1597  “Про ставки земельного 

податку  у м. Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки земель 

міста)”, рішення міської ради від 22 березня 2011 року  №167 “Про затвердження 

коефіцієнтів орендної плати за земельні ділянки на території м. Знам’янка”  та 

ст.288 та  ст.289 Податкового Кодексу України оформити фінансову частину 

договорів оренди земельних  ділянок. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:       Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Головченку А.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №334 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1        
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №334 

м. Знам'янка   

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на 

місцевості) у власність 

гр. Головченку А.А. 
 

 

Розглянувши заяву громадянина Головченка Андрія Анатолійовича про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу  у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 958,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:064:0014 по вул.Переможців,12,  керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного 

Кодексу України,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність громадянину 

Головченку Андрію Анатолійовичу, земельну ділянку загальною площею 958,0 

кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:064:0014 по вул.Переможців,12 для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови Знам`янської міської 

ради, у т.ч. угіддя – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ 

– 02.01.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:       Про уточнення площ  земельних дiлянок та видачу документів 

підтверджуючих право власності на земельну ділянку гр. Карлюк Л.Г. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №335 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1        
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №335 

м. Знам'янка   

Про уточнення площ  земельних дiлянок 

та видачу документів підтверджуючих 

право власності на земельну ділянку 

гр. Карлюк Л.Г. 
 

Розглянувши заяву гр.Карлюк Людмили Григорівни щодо уточнення площі 

земельної ділянки у зв’язку із виготовленням технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), керуючись 

ст.12, ст.116, ст.121 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України  "Про 

мiсцеве самоврядування в Українi", мiська рада 

 

В и р і ш и л а:  

1. Враховуючи матеріали технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 

Ціолковського,35 гр. Карлюк Людмили Григорівни, дозволити зареєструвати право 

власності на земельну ділянку з уточненою площею  623,0 кв.м. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

      Секретар міської ради                                Н.Клименко 

  

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Паулюкасу 

Ю.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №336 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3        
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №336 

м. Знам'янка   

      

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  

гр. Паулюкасу Ю.А. 
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Розглянувши заяву громадянина Паулюкаса Юрія Алоізовича про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), площею 683,0 кв.м по вул. 

Кримській, 19, керуючись ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

Паулюкасу Юрію Алоізовичу, по вул.Кримській,19 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка), загальною площею 683,0 кв.м з земель житлової та громадської забудови 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Якщо при встановленні меж земельної ділянки будуть  виявлені розбіжності в 

даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність з фактичними 

розмірами, то остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково 

при виготовленні технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

3. Зобов’язати громадянина Паулюкаса Юрія Алоізовича у двомісячний термін 

замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). У разі несвоєчасного виконання даного пункту, 

пункт 1 втрачає силу.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

 

Слухали:        Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договору оренди земельної ділянки) 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №337 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3        
П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №337 

м. Знам'янка   

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договору 

оренди земельної ділянки) 
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Розглянувши заяву громадян Покришко Галини Григорівни, Покришка Сергія 

Сергійовича та Покришко Марини Сергіївни про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

подальшого заключення договору оренди земельної ділянки, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), 

загальною площею 773,0 кв.м з кадастровим номером 3510600000:50:283:0018 по вулиці 

Миру,1-А,  керуючись ст.12, 93, 120, 123, 124 Земельного Кодексу України,  ст.25 Закону 

України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшого заключення договору 

оренди терміном до 01.09.2017 року громадянам Покришко Галині Григорівні, 

Покришку Сергію Сергійовичу та Покришко Марині Сергіївні та надати в оренду 

земельну ділянку загальною площею 773,0 кв.м з кадастровим номером 

3510600000:50:283:0018 по вул.Миру,1-А для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), землі 

житлової та громадської забудови Знам`янської міської ради, у т.ч. по угіддях – під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, код КВЦПЗ – 02.01. 

2. Орендна плата встановлюється згідно ставок орендної плати, затверджених 

рішенням міської ради від 23 січня 2015  року  №1597  “Про ставки земельного 

податку  у м. Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки земель 

міста)”, рішенням міської ради від 22 березня 2011 року  №167 “Про затвердження 

коефіцієнтів орендної плати за земельні ділянки на території м. Знам’янка” та 

ст.288 та  ст.289 Податкового Кодексу України. 

3. Відділу земельних питань Знам’янської міської ради (нач. А.Грицюк) згідно 

рішення міської ради від 23 січня 2015  року  №1597  “Про ставки земельного 

податку  у м. Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки земель 

міста)”, рішення міської ради від 22 березня 2011 року  №167 “Про затвердження 

коефіцієнтів орендної плати за земельні ділянки на території м. Знам’янка”  та 

ст.288 та  ст.289 Податкового Кодексу України оформити фінансову частину 

договорів оренди земельних  ділянок. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:        Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. 

Бургазу О.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №338 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 2        
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П’ятнадцята сесія  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №338 

м. Знам'янка   

 

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Бургазу О.М. 
 

Розглянувши заяву громадянина Бургаза Олександра Миколайовича про надання 

земельної ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись 

ст.12, 116, 118, 121, 134 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

В и р і ш и л а: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м гр.Бургазу Олександру 

Миколайовичу, у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного 

Кодексу України та відсутності документів підтверджуючих статус учасника 

бойових дій, який надається відповідно до порядку визначеного постановою  

Кабінету Міністрів України № 413 від 20 серпня 2014 року «Про затвердження 

Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпечення її проведення». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

Слухали:       Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення проекту землеустрою гр. 

Харченку А.С. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №339 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3        
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №339 

м. Знам'янка   

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Харченку А.С. 
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Розглянувши заяву громадянина Харченка Андрія Сергійовича про надання 

земельної ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись 

ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

В и р і ш и л а: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м  гр.Харченку Андрію 

Сергійовичу, у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного 

Кодексу України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради   Н.Клименко 

 
      

Слухали:       Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення проекту землеустрою гр. 

Баєву О.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №340 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3        
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №340 

м. Знам'янка   

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Баєву О.М. 
 

Розглянувши заяву громадянина Баєва Олександра Михайловича про надання 

земельної ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись 

ст.12, 116, 118, 121, 134 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

В и р і ш и л а: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м гр.Баєву Олександру 

Михайловичу, у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного 

Кодексу України та відсутності документів підтверджуючих статус учасника 

бойових дій, який надається відповідно до порядку визначеного постановою  

Кабінету Міністрів України № 413 від 20 серпня 2014 року «Про затвердження 

Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 
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суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпечення її проведення». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

Слухали:       Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення проекту землеустрою гр. 

Семенову П.І. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №341 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3                   
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №341 

м. Знам'янка   

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Семенову П.І. 
 

Розглянувши заяву громадянина Семенова Павла Івановича про надання земельної 

ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись ст.12, 116, 118, 

121 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м  гр. Семенову Павлу Івановичу, 

у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного Кодексу України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
      

Слухали:       Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення проекту землеустрою гр. 

Гузеву Р.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №342 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3                   
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П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №342 

м. Знам'янка   

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Гузеву Р.А. 
 

Розглянувши заяву громадянина Гузева Романа Анатолійовича про надання 

земельної ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись 

ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м гр.Гузеву Роману 

Анатолійовичу, у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного 

Кодексу України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:       Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення проекту землеустрою гр. 

Сіренку О.В. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №343 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3                   
П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №343 

м. Знам'янка   

 

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Сіренку О.В. 
 

Розглянувши заяву громадянина Сіренка Олександра Володимировича про надання 

земельної ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись 

ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
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1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м гр.Сіренку Олександру 

Володимировичу, у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного 

Кодексу України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
      

Слухали:       Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення проекту землеустрою гр. 

Смику С.Ю. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №344 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3                 
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №344 

м. Знам'янка   

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Смику С.Ю. 
 

Розглянувши заяву громадянина Смика Сергія Юрійовича про надання земельної 

ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись ст.12, 116, 118, 

121 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м гр. Смику Сергію Юрійовичу, у 

зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного Кодексу України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:       Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення проекту землеустрою гр. 

Довженку О.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №345 затвердити за результатами голосування 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3                 
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №345 

м. Знам'янка   

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Довженку О.М. 
 

Розглянувши заяву громадянина Довженка Олега Миколайовича про надання 

земельної ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись 

ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м гр.Довженку Олегу 

Миколайовичу, у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного 

Кодексу України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

 

Слухали:       Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. 

Шалаєву М.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №346 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 2              
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №346 

м. Знам'янка   

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Шалаєву М.М. 
 

Розглянувши заяву громадянина Шалаєва Миколи Миколайовича про надання 

земельної ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись 

ст.12, 116, 118, 121, 134 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

В и р і ш и л а: 
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1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м гр.Шалаєву Миколі 

Миколайовичу, у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного 

Кодексу України та відсутності документів підтверджуючих статус учасника 

бойових дій, який надається відповідно до порядку визначеного постановою  

Кабінету Міністрів України №413 від 20 серпня 2014 року «Про затвердження 

Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпечення її проведення». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

    

Слухали:         Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. 
Звягінцеву В.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №347 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1              
П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №347 

м. Знам'янка   

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою 

гр. Звягінцеву В.М. 
 

Розглянувши заяву громадянина Звягінцева Вадима Михайловича про надання 

земельної ділянки для будівництва жилого будинку,  площею 1000,0 кв.м, керуючись 

ст.12, 116, 118, 121, 134 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1000,0 кв.м гр. Звягінцеву Вадиму 

Михайловичу, у зв’язку із невідповідністю поданої заяви статті 118 Земельного 

Кодексу України та відсутності документів підтверджуючих статус учасника 

бойових дій, який надається відповідно до порядку визначеного постановою  

Кабінету Міністрів України №413 від 20 серпня 2014 року «Про затвердження 

Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпечення її проведення». 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

 

Слухали:       Про надання згоди на виготовлення  технічної документації  (для 

подальшого заключення договору оренди земельної ділянки) ФГ 

«Агропром-777»  

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №348 затвердити з доповнення у пункті 2 за результатами 

голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1              
П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №348 

м. Знам'янка   

 

Про надання згоди на виготовлення  

технічної документації  (для 

подальшого заключення договору 

оренди земельної ділянки) 

ФГ «Агропром-777»  
 

Розглянувши заяву голови ФГ «Агропром-777» Хачатряна Жирайра 

Аршалуйсовича про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою (для подальшого заключення договору оренди) терміном на 5 років, по 

вул.Мусоргського, 9, загальною площею 12345,0 кв.м для будівництва та обслуговування 

комплексу будівель і споруд, керуючись  ст.12, 93, 123, 124,  Земельного  Кодексу 

України, ст.25 Закону України  «Про землеустрій»,  п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про 

мiсцеве самоврядування в Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

 

1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договору оренди) терміном до 01.07.2021 року, ФГ 

«Агропром-777» по вул.Мусоргського,9 для будівництва та обслуговування 

комплексу будівель і споруд, загальною площею 12345,0 кв.м - землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, 

Знам`янської міської ради, в тому числі по угіддях – забудовані землі, в т.ч. землі 

промисловості, код КВЦПЗ – 11.02. 

2. Зобов’язати ФГ «Агропром-777» у тримісячний термін виготовити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та подати до міської ради на затвердження. У разі несвоєчасного 

виконання даного пункту, пункт 1 втрачає силу, у зв’язку із чим зобов’язати 

виконавчий комітету Знам’янської міської ради  вирішити питання про зарахування 
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всіх вільних від забудови площ даної земельної ділянки до земель запасу міської 

ради до 31.12.2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
 

 

Слухали:       Про вилучення земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 22-С 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Виступили: Н.Брунцвік – начальник відділу забезпечення діяльності міської ради, яка 

зачитала заяву гр. Яловенко І.М. до депутатів міської ради щодо 

заперечення прийняття даного рішення. 

Вирішили: Рішення №349 затвердити за результатами голосування 

за – 19 

проти – 0 

утримався – 8 

не голосували -  1             
П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №349 

м. Знам'янка   

Про вилучення земельної ділянки  

по вул. Михайла Грушевського, 22-С 
 

Розглянувши заяву голови комісії з припинення комунальних підприємств 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1», «Ринокторгсервіс», «Знам’янська 

міська друкарня», «Знам’янське спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал» 

шляхом приєднання до КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» Гребенюка 

С.А., про вилучення земельної ділянки площею 277,0 кв.м по вул. Михайла Грушевського, 

22-С, у зв’язку із недоцільністю використання, керуючись  ст.12, 24, 92, 141,  Земельного  

Кодексу України, п/п 34, п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в 

Українi» мiська рада  

                                                   В и р і ш и л а:  

1. У зв’язку із поданою заявою голови комісії з припинення комунальних 

підприємств «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1», 

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

міське комунальне підприємство «Ритуал» шляхом приєднання до КП 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг» Гребенюка С.А вилучити земельну 

ділянку у Знам’янського комунального підприємства «Ринокторгсервіс» по вул. 

Михайла Грушевського, 22-С з кадастровим номером – 3510600000:50:073:0005  та 

перевести до земель запасу Знам’янської міської ради. 

2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, зареєстроване у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 11333418. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол.О. Кузін). 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Слухали:       Про надання  згоди  на суборенду  земельної ділянки Вітру В.В., Порхуну 

В.Г.,Ткаченко Л.М. 

 Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №350 затвердити за результатами голосування 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували -  1             
П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №350 

м. Знам'янка   

Про надання  згоди  на суборенду  

земельної ділянки Вітру В.В., 

Порхуну В.Г.,Ткаченко Л.М. 
 

Розглянувши заяви громадян Вітра Володимира Васильовича, Порхуна Василя 

Григоровича, Ткаченко Лариси Миколаївни про надання згоди  Знам’янської міської ради 

на  передачу земельної ділянки в суборенду, керуючись ст.8  Закону України “Про оренду 

землі”,  п/п 34 п.1 ст.26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  мiська 

рада 

В и р і ш и л а: 
1. Дати згоду Вітру Володимиру Васильовичу, Порхуну Василю Григоровичу, 

Ткаченко Ларисі Миколаївні на суборенду  земельної ділянки за адресою вул. 

Мусоргського, 17,  площею 3537,0 кв.м  (яка знаходиться у них в оренді на підставі 

договору оренди землі №351060004000095 від 22.03.2012 року для розміщення 

виробничих будівель та споруд, (кадастровий номер земельної ділянки 

3510600000:50:025:0009) ТОВ «Агропродукт». 

2. Строк суборенди земельної  ділянки не може перевищувати строку, визначеного 

договором оренди землі між Знам’янською міською радою та Вітром Володимиром 

Васильовичем, Порхуном Василем Григоровичем, Ткаченко Ларисою Миколаївною, 

тобто  до 01.06.2060 року. 

3. У разі припинення договору  оренди між Знам’янською міською радою та Вітром 

Володимиром Васильовичем, Порхуном Василем Григоровичем, Ткаченко Ларисою 

Миколаївною, чинність договору суборенди припиняється. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань    

землекористування та будівництва (гол.О.Кузін). 
 

 

Секретар міської ради    Н.Клименко 

 

      
Слухали:       Про надання  згоди  на суборенду земельної ділянки Вітру В.В., Порхуну 

В.Г.,Ткаченко Л.М. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Рішення №351 затвердити за результатами голосування 

за – 26 

проти – 0 

утримався – 1 

не голосували -  1             
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №351 

м. Знам'янка   

Про надання  згоди  на суборенду  

земельної ділянки Вітру В.В., 

Порхуну В.Г.,Ткаченко Л.М. 

 

Розглянувши заяви громадян Вітра Володимира Васильовича, Порхуна Василя 

Григоровича, Ткаченко Лариси Миколаївни про надання згоди  Знам’янської міської ради 

на  передачу земельної ділянки в суборенду, керуючись ст.8  Закону України “Про оренду 

землі”,  п/п 34 п.1 ст.26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  мiська 

рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Дати згоду Вітру Володимиру Васильовичу, Порхуну Василю Григоровичу, 

Ткаченко Ларисі Миколаївні на суборенду  земельної ділянки за адресою вул. 

Мусоргського,17,  площею 7895,0 кв.м (яка знаходиться у них в оренді на підставі 

договору оренди землі №351060004000096 від 22.03.2012 року для розміщення 

виробничих будівель та споруд, (кадастровий номер земельної ділянки 

3510600000:50:025:0010) ТОВ «Агропродукт». 

2. Строк суборенди земельної  ділянки не може перевищувати строку, визначеного 

договором оренди землі між Знам’янською міською радою та Вітром Володимиром 

Васильовичем, Порхуном Василем Григоровичем, Ткаченко Ларисою Миколаївною, 

тобто  до 01.06.2060 року. 

3. У разі припинення договору  оренди між Знам’янською міською радою та Вітром 

Володимиром Васильовичем, Порхуном Василем Григоровичем, Ткаченко Ларисою 

Миколаївною, чинність договору суборенди припиняється. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань    

землекористування та будівництва (гол.О.Кузін). 
 

 
Секретар міської ради    Н.Клименко 

 
 

 

Слухали:       Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою (для подальшої передачі у власність) гр. Тимченку А.А. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань.  

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 13 

проти – 0 

утримався – 14 

не голосували -  1     
 
 
 
 
 
      



163 

 

  

П’ятнадцята  сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №----- 

м. Знам'янка  

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою 

(для подальшої передачі у власність) 

гр. Тимченку А.А. 
 

Розглянувши заяву громадянина Тимченка Артура Анатолійовича про надання згоди на 

виготовлення технічної документації із землеустрою для будівництва індивідуального гаража, 

загальною площею 30,0 кв.м  по вул. Станційній (біля котельні),  керуючись ст.12, 116, 118, 121 

Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою (для подальшої 

передачі у власність) громадянину Тимченку Артуру Анатолійовичу по вул. 

Станційній (біля котельні) для будівництва індивідуального гаражу, загальною 

площею 30,0 кв.м із земель житлової та громадської забудови Знам`янської міської 

ради, в тому числі по угіддях – під одно- та двоповерховою житловою забудовою, 

код КВЦПЗ – 02.05. 

2. Якщо при встановленні меж земельної ділянки будуть  виявлені розбіжності в даних 

про розмір земельної ділянки, переданої у власність з фактичними розмірами, то 

остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково при виготовленні 

технічної документації із землеустрою. 

3. Зобов’язати громадянина Тимченка Артура Анатолійовича у двомісячний термін 

замовити технічну документацію із землеустрою. У разі несвоєчасного виконання 

даного пункту, пункт 1 втрачає силу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Секретар міської ради-------------------------Н.Клименко 

 
      

Слухали:       Про звіт тимчасової контрольної комісії по перевірці якості та об’єму 

виконаних робіт по заміні вікон у закладах освіти за 2015 рік. 

Інформував: А.Тесленко, депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища. 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий за результатами голосування 

за – 16 

проти – 2 

утримався – 6 

не голосували -  4       
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П’ятнадцята сесія Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 липня 2016 року                                         №----- 

м. Знам'янка  

Про звіт тимчасової  

контрольної комісії по перевірці 

якості та об’єму виконаних робіт по заміні вікон 

у закладах освіти за 2015 рік 

 

Заслухавши звіт тимчасової контрольної комісії відповідно до підпункту 1 пункту 2 

рішення  міської ради від 17 червня 2016року №244 «Про створення тимчасової 

контрольної комісії по перевірці якості та об’єму виконаних робіт по заміні вікон на 

енергозберігаючі у закладах освіти міста за 2015 рік»,  керуючись  пунктом 4 ст.48, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Звіт тимчасової контрольної комісії по перевірці якості та об’єму виконаних робіт 

по заміні вікон на енергозберігаючі у закладах освіти міста за 2015 рік взяти до 

відома (додається). 

2. При виконанні робіт, які фінансуються з державного та міського бюджету з метою 

дотримання проектних рішень та вимог державних стандартів будівельних норм та 

правил, а також контролю і якості залучати сертифікованого спеціаліста технічного 

нагляду. 

3. Направити звіт до Управління захисту економіки департаменту захисту економіки 

Національної поліції України в Кіровоградській області м.Кропивницький 

(Кіровоград), вул.Велика Перспективна,30  з метою встановлення можливих 

порушень з боку керівництва відділу освіти та виконавців даних робіт для вжиття 

заходів реагування з послідуючим інформуванням про наслідки депутатів 

Знам’янської міської ради. 

4. Даний звіт оприлюднити в засобах масової інформацій. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко. 

 

Секретар міської ради-----------------------Н.Клименко 

 
 

 

Звіт 

тимчасової контрольної комісії Знам’янської міської ради по перевірці якості та об’єму 

виконаних робіт по заміні вікон на енергозберігаючі у закладах освіти міста за 2015 рік 

 

ТКК створена рішенням ради від 17 червня 2016 року №244, до складу якої увійшли 

п’ять депутатів міської ради: Тесленко А.В., Грінченко І.Г., Сопільняк Ю.М., Пастух К.К., 

Рубан О. Л. 

Метою комісії було: здійснення контролю за ефективним використанням бюджетних 

коштів; перевірка якості виконаних робіт; унеможливлювання в подальшому залучення до 
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виконання робіт по заміні вікон на енергозберігаючі у бюджетних установах неякісних 

виконавців.  

На першому засіданні ТКК з згідно протоколом №1 від 04.07.2016р. було обрано 

заступника ТКК Грінченка Ігоря Григоровича та секретарем Пастуха Костянтина 

Костянтиновича, затверджено план та етапи роботи комісії.                        

Члени комісії брали активну участь у роботі комісії, здійсненні перевірок освітніх 

закладів на предмет якості та об’ємів виконаних у 2015 році робіт по заміні вікон на 

енергозберігаючі.  Всього проведено три засідання комісії, складені відповідні протоколи. 

Також було проведено дев’ять перевірок, про що складено відповідно дев’ять актів 

обстежень. 

    У ході роботи комісії до участі залучались: працівники відділу освіти, завідуючі 

закладів та завгоспи, отримувались безоплатні консультації та висновки незалежних 

експертів. 

Основними завданнями комісії було визначено:  

- забезпечення перевірки якості та об’ємів виконаних робіт по заміні вікон на 

металопластикові у 2015 році в закладах освіти міста; 

- забезпечення виконання програми з енергозбереження в місті за 2015рік. 

 встановлення відповідності виконаних робіт нормам ДБН. 

- інформування міської ради про результати роботи комісії: 

Встановлені наступні етапи роботи комісії: 

- направлення запитів на отримання від відділу освіти завірених відповідним 

чином документів; 

- аналіз фінансових витрат відповідно до об’єму виконаних робіт по заміні 

вікон; 

- відповідність встановлених вікон нормам ДБН; 

У ході перевірок встановлено наступне:  

 У 2015 році заміна вікон здійснювалась у ДНЗ №3 «Івушка», ДНЗ №2 «Теремок», 

КДЮСШ, ДНЗ №5 «Калинонька», ДНЗ №8 «Світлячок», ДНЗ №4 «Ромашка», 

загальноосвітніх школах №1ім. Т.Г.Шевченка, №4, ЦДЮТ, на загальну суму 959517,12 

грн., виконавцем робіт була ТОВ «Геоід».  

При ознайомленні з документами, наданими відділом освіти по всіх закладах освіти, 

виявлено відсутність актів обстежень, в яких виконувались данні роботи; відсутність 

дефектних актів по ЗОШ № 1 ім. Т.Г Шевченка на суму 49466,16 грн., та КДЮСШ на 

суму 11950 грн. Дефектні акти по ДНЗ №3, №2, №4,№5, №8,  ЦДЮТ, не містять дату  їх 

складання, підписів відповідальних осіб та не завірені відповідним чином печатками 

установ. 

 Договори на виконання робіт та акти про виконані роботи  є в наявності по всіх 

закладах, окрім ЗОШ №1 та КДЮСШ, де є  договори на придбання вікон та замовлення-

наряди, причому у замовленнях-нарядах чітко вказано виробником, що склопакети не 

призначені для встановлення в житлових та громадських будівлях згідно з ДБН 

В.2.6.31:2006 для І, ІІ  кліматичної зони. 

 По жодному об’єкту комісії не було надано сертифікатів якості (профіль, 

склопакети, фурнітура). Без сертифікатів якості комісія не мала можливості встановити 

відповідність встановлених вікон нормативам ДБН. 

 Рішенням міської ради від 21 листопада 2014року  № 1538 була затверджена 

програма економічного соціального розвитку міста Знам’янка на 2015 рік,  в якій одним із 

напрямків  розвитку регіонального сектору економіки міста було передбачено 

енергозбереження та енергоефективність. Зазначено, що метою програми є впровадження 

енергозберігаючих заходів, скорочення видатків бюджетних коштів на оплату 
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енергоносіїв; основні завдання – продовження робіт у закладах соціальної сфери по заміні 

вікон на енергозберігаючі. 

  Таким чином, контрольна комісія зазначає, що в освітніх закладах міста при 

виконанні робіт по заміні вікон не виконано вищезазначене рішення міської ради.  

 

Опис основних порушень виявлених при виконанні проведення заходів з 

енергозбереження у закладах освіти у 2015 році: 

№ п/п Опис Норма ДБН 

1.  В жодному з актів виконаних робіт не враховувались і не 

виконувались в натурі відкоси 

ДСТУ – Н  

В.2.6-146:20107 

2.  В жодному з дефектних актів, в актах виконаних робіт не 

відображено демонтаж, утилізацію, вивіз віконних блоків 

з видачею документа – підтвердження (довідка або акт) 

ДСТУ – Н  

В.2.6-146-201018 

3.  Не виконана (розроблена) проектно-кошторисна 

документація на здійснення монтажу вікон ПХВ (монтаж 

вікон згідно Державного стандарту України) 

ДСТУ – Н  

В.2.6-146-2010 

Мінрегіонбуд ДСТУ Б 

В.2.6-79 

4.  Замовниками (забудовниками) не створена комісія для 

визначення конкретних причин для списання майна. 

Тільки після цього може бути складений дефектний Акт. 

Типова інструкція  № 

447 (п.6) та Порядок № 

1314 (п.9) 

5.  Дефектні акти складені з порушенням (немає ні прізвищ, 

ні підписів). 

Спільний лист 

Держбуду та 

Держжитлокомунгоспу 

 № 7/8 – 134 

№ 4/3 – 260 від 

24.02.2005 

6.  Встановленні вікна не відповідають нормам ДБН в 

частинах: 

- вітрових нагрузок (навантажень); 

- ізоляція вікон; 

- герметизація стиків; 

- відсутні сертифікати. 

ДБН В.1.2-2 

 

ДСТУ Б В.2.7-150 

 

ДСТУ Б.2.6-79-2006 

додаток Б.10 

 

ДСТУ Б В.2.6-79 

 

ДСТУ Б В.2.6-149 

7.  Укладені договори поставок є нікчемними без залучення 

підрядних організацій для виконання робіт 

 

8.  Не виконана проектно-кошторисна документація, не 

визначено категорію складності об’єкта 

 

9.  Порушена програма з енергозбереження  - змонтовані 

вікна, які не можуть бути встановлені в громадських 

спорудах  

Заказ-наряд № 0010-

7854 

10.  Не надано сертифікат відповідності  Наказ Державного 

комітету України з 

питань технічного 

регулювання та 

споживчої політики № 

28 від 01.02.2005 пункт 

14,25 переліку 

11.  Не залучено до здійснення контрольних функцій Закон України «Про 



167 

 

  

 

При проведенні робіт по встановленню вікон було допущено ряд порушень, які 

викладені в «Описі основних порушень» незалежного експерта – інженера технічного 

нагляду Тарабанько Н.В.: 

Висновки тимчасової контрольної комісії Знам’янської міської ради по перевірці якості 

та об’єму виконаних робіт по заміні вікон на енергозберігаючі у закладах освіти міста за 

2015р.: 

1. При виконані робіт по заміні вікон у закладах освіти у 2015році були допущені 

порушення з енергозбереження. 

2. Рекомендувати замовникам які фінансуються з державного та міського бюджету з 

метою дотримання проектних рішень та вимог державних стандартів будівельних 

норм та правил, а також контролю і якості залучати сертифікованого спеціаліста 

технічного нагляду. 

3. Рекомендує відділу освіти здійснити облаштування зовнішніх відкосів на 

встановлених вікнах по закладах освіти, замовити додаткові стулки для вікон ДНЗ 

№8, №3 та замовити віконні ручки з ключем. 

4.  Направити копію цього звіту до Управління захисту економіки департаменту 

захисту економіки Національної поліції України в Кіровоградській області м. 

Кропивницький (Кіровоград), вул.. Велика Перспективна, б.30, з метою встановлення 

можливих порушень з боку керівництва відділу освіти та виконавців даних робіт для 

вжиття заходів реагування з послідуючим інформуванням про наслідки депутатів 

Знам’янської міської ради. 

5. Оприлюднити звіт тимчасової контрольної комісії в засобах масової інформацій та 

сайті міської ради. 

 Голова комісії_______________________                         _________ 

                                                                                                  (підпис 

Заступник комісії____________________                          ________ 

                                                                                                  (підпис) 

Секретар комісії_____________________                         _________ 

                                                                                                  (підпис) 

Член комісії_________________________                         _________ 

                                                                                                  (підпис) 

Член комісії_________________________                         _________ 

                                                                                                  (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

замовника працівника технагляду архітектурну 

діяльність» ст.19 

Постанова КМУ № 903 

від 11.07.2007 

12.  Не вірно визначена вартість будівництва: не відображена 

служба замовника.  

ДСТУ Б  

Д.1-1:2013 

П.5.8.13 
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Різне:  

 

 Секретар міської ради Н.Клименко зачитала звернення Народного депутата 

України О.Довгого щодо виділення йому на території міста приміщення для організації 

роботи депутатської приймальні та постійного робочого місця його помічника-

консультанта. 
 Також, зачитала звернення до депутатів знам’янчанки Надії Цуркан стосовно того, 

щоб влада не залишала без уваги, контролю колишній завод «Акустика» (не дозволяла 

руйнувати, грабувати будівлі підприємства) та «Пуансон». Відповід на її листа просила 

надати через міську газету «Знам’янські вісті». 

 

 

  Секретар міської ради    Н.Клименко 
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Список депутатів 

Знам’янської міської ради сьомого скликання, 

присутніх на пленарному засіданні 

п’ятнадцятої сесії  міської ради 

 
1. Бойко Світлана Василівна 

2. Грінченко Ігор Григорович 

3. Гуров Сергій Анатолійович 

4. Данасієнко Неля Михайлівна 

5. Зінковська Ірина Валентинівна 

6. Каратєєв Сергій Всеволодович 

7. Карнаух Ольга Миколаївна 

8. Кліпацький Сергій Вікторович 

9. Клименко Наталія Миколаївна 

10. Коленченко Надія Іванівна 

11. Кондратьєв Роман Семенович 

12. Кузін Олег Миколайович 

13. Макарова Тетяна Іванівна 

14. Майборода Юрій Георгійович 

15. Мацко Володимир Васильович 

16. Микуляк Інна Вікторівна 

17. Мороз Анатолій Павлович 

18. Мороз Андрій Іванович 

19. Пастух Костянтин Костянтинович 

20. Озеряний Віктор Анатолійович 

21. Рубан Олег Леонідович 

22. Семиніна Людмила Іванівна 

23. Сопільняк Юрій Михайлович 

24. Терновий Микола Макарович 

25. Тесленко Анатолій Вікторович 

26. Тесленко Наталія Олександрівна 

27. Тітарєв Олег Борисович 

28. Тишкевич Наталія Миколаївна 
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Список депутатів 

Знам’янської міської ради сьомого скликання, 

відсутніх на пленарному засіданні 

п’ятнадцятої сесії міської ради 
 

 

1. Антоненко О.С. – за сімейними обставинами 

2. Бойчук О.І. - відпустка 

3. Ліщенко Є.В. – знаходиться в АТО 

4. Левінте С,В. – за сімейними обставинами 

5. Постика  С.М. – виробнича необхідність 

6. Щава О.О. – знаходиться за межами міста 
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Список 

запрошених та присутніх на пленарному засіданні 

 п’ятнадцятої сесії   міської ради 

 

 

1. Загородня В.Г. - перший заступник міського голови 

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

3. Лепетко О.М. – заступник начальника фінансового управління 

4. Купріянова Н.Б. – начальник управління МА та ЖКГ 

5. Брунцвік Н.В. – начальник відділу забезпечення діяльності міської ради 

6. Грицюк А.А. – начальник відділу земельних питань 

7. Коротченко М.М. – керівник КП «ЗККП» 

8. Пустовой А.В. – помічник-консультант народного депутата О.Довгого 

9. Аркавенко Н.М. – член ініціативної гурпи  

10. Іванова Н.В. – голова міської організації політичної партії «Народний контроль 

України» 

11. Шпак М.І. – помічник-консультант депутата міської ради 

12. Ліхота Г.В. – кандидат на посаду заступника міського голови 

13. Тимченко А.А. – заявник  

14. Стельмах М.П. – суддя окремого Чорноліського полку ім..Козака Мамая Буго-

Гардіївського округу 

15. Хандусенко Н.А. – помічник депутата міської ради 

16. Слюсаренко В.В. – журналіст «Наша знам’янщина» 

17. Геращенко Ю.А. – журналіст «Наша знам’янщина» 

18. Кулікова С.І. – журналіст газети «Знам’янські вісті» 

19. Устіновський О.Г. – журналіст газети «21 канал» 
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Перелік рішень, 

які затверджені на пленарному  засіданні 

п’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

22 липня 2016 року 

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

№ 

сторінки 

1. Про затвердження порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

сьомого скликання за основу 
---- 7 

2. Про затвердження порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

сьомого скликання із змінами  
---- 8 

3. Про депутатський запит депутата міської ради Ю.Майбороди 254 12 

4. Про депутатський запит депутата міської ради І.Зіньковської 255 13 

5. Про депутатський запит депутата міської ради О.Карнаух 256 13 

6. Про депутатський запит депутата міської ради А.Тесленка 257 14 

7. Про депутатський запит депутата міської ради К.Пастуха 258 15 

8. Про депутатський запит депутата міської ради К.Пастуха 259 15 

9. Про депутатський запит депутата міської ради О.Тітарєва 260 16 

10. Про депутатський запит депутата міської ради О.Рубана 261 17 

11. Про надання земельній ділянці площею 167576 кв.м по вулиці 

Героїв Чорнобиля між вулицями Галочкіна та Миру м.Знам’янка 

статусу парку відпочинку ім. Т.Г.Шевченка. 

----- 17 

12. Про внесення доповнень до Програми соціального захисту 

населення міста Знам’янка на 2016 рік. 
262 18 

13. Про внесення змін до Міської програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2016-2020 роки. 

263 19 

14. Про внесення доповнення до Програми економічного і 

соціального розвитку м.Знам’янка на 2016 рік. 
264 21 

15. Про внесення доповнення до Міської цільової програми розвитку 

фізичної культури і спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 року. 
265 22 

16. Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки 

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

роки. 

266 27 

17. Про внесення змін та доповнень до Міської комплексної програми 

розвитку автомобільного транспорту  та забезпечення безпеки 

дорожнього руху у м.Знам’янка на 2014-2016 роки. 

267 28 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року 

№56  «Про міський бюджет на 2016 рік». 
268 30 

19. Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 
----- 32 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016р. №194 

«Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів міської ради». 

----- 33 

21. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів – начальника фінансового управління. 
----- 33 

22. Про затвердження Положень про  відділи, управління, служби 

Знам’янської міської ради та її виконавчого комітету. 
269 34 
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23. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за ІІ квартал 

2016 року. 
----- 35 

24.  Про дострокове припинення повноважень депутата Знам’янської 

міської ради сьомого скликання Щави Олександра 

Олександровича. 

270 62 

25. Про внесення змін до текстів рішень міської ради. 271 62 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 18 березня 2016 

року №154 «Про затвердження Положень про органи 

самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети та 

переліку територій, у межах яких вони діють. 

272 63 

27. Про стан виконання рішень Знам’янської міської ради сьомого 

скликання за період з грудня 2015 року по червень 2016 року. 
273 64 

28. Про встановлення на 3 квартал 2016 року розміру щомісячного 

преміювання міського голови, секретаря міської ради, першого 

заступника міського голови, заступника міського голови та 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету. 

----- 71 

29. Про прийняття в комунальну власність міста об’єкта 

«Будівництво котельні на твердому паливі для заміщення 

споживання газу, до будівель підпорядкованих відділу освіти за 

адресою: м.Знам’янка, вул. Калініна,113, 115 Кіровоградської 

області». 

274 72 

30. Про внесення змін до п.2 рішення міської ради від 22.04.2016 року 

№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». 

----- 73 

31. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Знам’янській комбінат комунальних послуг» у новій редакції. 
----- 75 

32. Про надання дозволу на безоплатну передачу обладнання дитячих 

майданчиків з балансу управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради на 

баланс комунального підприємства «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг». 

275 84 

33. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста 

житлового будинку №1 по вул. Мусоргського. 
276 87 

34. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста 

житлового будинку № 57А по вул. Комарова. 
277 88 

35. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста 

житлового будинку № 28 по вул. Чайковського. 
278 89 

36. Про створення відділу з питань запобігання корупції та 

внутрішнього аудиту міської ради та затвердження положення. 
279 90 

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». 

280 97 

38. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого 

скликання до Кабінету Міністрів України щодо перегляду 

коригуючих коефіцієнтів для розрахунку розміру витрат 

природного газу на потреби опалення. 

281 98 

39. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання 282 99 
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до Прем’єр-Міністра України, Міністра внутрішніх справ 

України, Регіонального Сервісного Центру МВС в 

Кіровоградській області. 

40. Про скасування рішення виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради від 14 березня 2016 року №78 «Про надання права 

КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» на оперативне 

управління для використання у господарській діяльності основних 

засобів. 

283 101 

41. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Бойку О.Г. 
284 102 

42. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Гезуну В.А. 
285 103 

43. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Гезуну О.А. 
286 104 

44. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Гиренку О.М. 
287 105 

45. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Григор’єву С.О. 
288 106 

46. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Григорченку С.Л. 
289 107 

47. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Гриценку В.А. 
290 108 

48. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Курілову М.О. 
291 109 

49. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Очану О.О. 
292 110 

50. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Рябову І.М. 
293 111 

51. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Рябову І.М. 
294 112 

52. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Саніну Ю.С. 
295 113 

53. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки гр. Снурніцину С.А. 
296 114 

54. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Коваленко М.Г. 

297 115 

55. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки ОСББ «Парковий-9». 
298 116 

56. Про надання згоди на виготовлення  проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки ПАТ «Кіровоградобленерго». 
299 117 

57. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою (для подальшої передачі у власність) гр. Реві А.О. 
----- 118 

58. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Лопаті О.М. 

300 119 

59. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Прокопьєвій О.А. 

301 120 

60. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
302 121 
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гр. Росоловщук С.І. 

61. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Бондаренко Л.І. 

303 122 

62. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Щербині Г.А.  
304 123 

63. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Шарапі О.Я.   
305 124 

64. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Ткаченко Н.В.   
306 124 

65. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Ткаченку М.В.   
307 125 

66. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Плаксивій В.І.   
308 126 

67. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Насіннику С.В.   
309 127 

68. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Молчановій І.Л.   
310 128 

69. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Ковалю В.М.   
311 128 

70. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Ковалішину А.В.   
312 129 

71. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Ковалишина О.В.   
313 130 

72. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Іванову С.І.   
314 131 

73. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Забугіній Т.Д.   
315 132 

74. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Григор`євій В.М.   
316 132 

75. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Вуйків С.Г.   
317 133 

76. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Воскобойнік Г.О.   
318 134 

77. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Буряк О.С.   
319 135 

78. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

гр. Білоголовому О.М.   
320 136 

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Булатову В.М. 
321 136 

80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Пасічнику О.В. 
322 137 

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Сизову О.Г. 
323 138 

82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Цигульській Л.М. 
324 139 

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Щур І.С. 
325 140 

84. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. 
326 140 
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Воловоденку О.В. 

85. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. 

Гетьманцю П.В. 

327 141 

86. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Іванову 

Д.А. 

328 142 

87. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Поповій 

Н.І. 

329 143 

88. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. 

Сергєєвій О.І. 

330 144 

89. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Ткачу 

В.В. 

331 145 

90. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. Шиян 

З.Г. 

332 146 

91. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договору оренди земельної ділянки) гр. 

Бурунсус Л.І. 

333 147 

92. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі (на місцевості) у власність гр. 

Головченку А.А. 

334 148 

93. Про уточнення площ  земельних дiлянок та видачу документів 

підтверджуючих право власності на земельну ділянку гр. Карлюк 

Л.Г. 

335 149 

94. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Паулюкасу Ю.А. 

336 149 

95. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договору оренди земельної ділянки). 
337 150 

96. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Бургазу О.М. 
338 152 

97. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Харченку А.С. 
339 152 

98. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Баєву О.М. 
340 153 

99. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Семенову П.І. 
341 154 

100. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Гузеву Р.А. 
342 155 

101. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Сіренку О.В. 
343 155 

102. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Смику С.Ю. 
344 156 

103. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр.Довженку О.М. 
345 157 

104. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Шалаєву М.М. 
346 157 



177 

 

  

 

105. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою гр. Звягінцеву В.М. 
347 158 

106. Про надання згоди на виготовлення  технічної документації  (для 

подальшого заключення договору оренди земельної ділянки) ФГ 

«Агропром-777». 

348 159 

107. Про вилучення земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 

22-С. 
349 160 

108. Про надання  згоди  на суборенду земельної ділянки Вітру В.В., 

Порхуну В.Г.,Ткаченко Л.М. 
350 161 

109. Про надання  згоди  на суборенду земельної ділянки Вітру В.В., 

Порхуну В.Г.,Ткаченко Л.М. 
351 162 

110. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою (для подальшої передачі у власність) гр. Тимченку 

А.А. 

----- 163 

111. Про звіт тимчасової контрольної комісії по перевірці якості та 

об’єму виконаних робіт по заміні вікон у закладх освіти за 2015 

рік. 

----- 164 
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