
  
Знам`янськаміськарадаКіровоградськоїобласті 

 

Протокол 
четвертої сесії Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 
від25 грудня2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідань міської 

ради 

Всьогообранодепутатів – 34, з них: 

Присутні – 32 депутата (список додається) 

Відсутні –    2 депутата (список додається) 

 

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

обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні четвертої сесії  Знам`янської міської ради сьомого скликання 

із 34 депутатів міської ради присутні 32 депутата та міський голова, що дає сесії право бути 

правомочною. 

 У роботі сесії беруть участь: голова міської  організації ветеранів України Г.Бабійчук, 

голова міської ветеранської організації працівників освіти Л.Гребенюк, начальник 

Знам’янської ОДПІ П.Козін, прокурор Знам’янської місцевої прокуратури Т.Шевцова, 

кандидати на посади керівного складу міської ради та її виконавчого комітету, представники 

громадських організацій міста, начальники відділів та управлінь апарату управління 

Знам’янської міської ради, члени виконавчого комітету міської ради, керівники комунальних 

підприємств міста, мешканці територіальної громади міста, представники засобів масової 

інформації. 

 Пленарне засідання  розпочалося виступом голови Знам’янської міської виборчої 

комісії  Д.Колесника, котрий зачитав Постанову комісії від 03.12.2015 року №53 про 

припинення повноважень депутата Знам’янської міської ради від міської організації 

Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Сергія Григоровича Бондаренка та визнання обраним і 

реєстрацію депутата Знам’янської міської ради сьомого скликання по багатомандатному 

виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в депутати Знам’янської міської 

організації «Свобода» Андрія Івановича Мороза, а також вручив тимчасове посвідчення 

депутату Знам’янської міської ради Сергію Анатолійовичу Гурову. 

 Продовжив пленарне засідання міський голова Сергій Іванович Філіпенко, зачитавши 

звернення єпископа Олександрійського і Світловодського преосвященного Боголєпа  до 

міських голів та депутатського корпусу міст Олександрійської єпархії Української 

Православної Церкви – Олександрії, Світловодська та Знам’янки про необхідність 

консолідації та плідної співпраці міських голів і депутатів міських ради на благо 

територіальних громад і всієї України. 

 
Обговорення порядку денного:  

 Міський голова запропонував затвердити порядок денний  із включенням проектів 

№№27,28,29,30,31,32,33,34. Також, зняти з розгляду проект  рішення №19. 



1. Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. №1626 «Про міський 

бюджет на 2015 рік». 

2. Про затвердженняПрограмиекономічного і соціальногорозвиткумістаЗнам’янка на 2016 

рік. 

3. Про затвердженняПрограмицивільногозахистумістаЗнам’янка на 2016-2020 роки. 

4. Про затвердженняПрограмипідтримкижитлового фонду та благоустрою містаЗнам’янка 

на 2016-2017 роки. 

5. Про затвердженняПрограмирозвиткуземельнихвідносин в м.Знам’янка на 2016-2020 

роки. 

6. Про затвердженняПрограмисоціальногозахистунаселеннямістаЗнам’янка на 2016 рік. 

7. Про затвердження Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та 

вшанування загиблих на 2016-2020 роки. 

8. Про затвердження Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти 

міста на 2016-2018 роки. 

9. Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у 

місті Знам’янка на 2016 рік. 

10. Про стан виконання Міської цільової комплексної програми  покращення матеріально-

технічної бази закладів культури міста Знам’янка на 2012-2015 роки у 2015 році та 

затвердження Міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки. 

11. Про міський бюджет на 2016 рік. 

12. Про затвердження Регламенту роботи Знам`янської міської ради сьомого скликання. 

13. Про обрання секретаря Знам`янської міської ради сьомого скликання. 

14. Про затвердження протоколу таємного голосування. 

15. Про затвердження першого заступника міського голови. 

16. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

17. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Знам`янської 

міської ради. 

18. Про дозатвердження персонального складувиконавчогокомітетуЗнам`янськоїміської 

ради.  

19. Про порядок фінансування  бюджетних установ у 2016 році до затвердження міського 

бюджету на 2016 рік. 

20. Про припинення повноважень виконавчого комітету Знам`янської міської ради 

шостого  скликання. 

21. Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського 

голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам`янської міської ради. 

22. Про хідвиконанняМіськоїкомплексноїпрограмирозвиткуавтомобільного транспорту та 

забезпеченнябезпекидорожньогоруху на 2014-2016 роки. 

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2013 року №1110 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 02 серпня 2013 року №990 «Про передачу 

основних засобів». 

24. Про виключення з перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №2 

по вул.Павлова. 

25. Про затвердженнятехнічноїдокументаціїізземлеустрою (для 

подальшогозаключеннядоговоріворендиземельнихділянок). 

26. Про затвердженняпроектівземлеустроющодовідведенняземельнихділянок. 

27. Про уточненняплощземельнихділянок та видачудокументівпідтверджуючих право 

власності на земельнуділянку. 

28. Про врегулюванняземельнихвідносин. 

29. Про наданнядозволу на виготовленнятехнічноїдокументаціїізземлеустрою. 

30. Про наданнязгоди на 

виготовленняпроектівземлеустроющодовідведенняземельнихділянок. 



31. Про внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 2013 року №943 «Про 

затвердження Програми зайнятості населення м.Знам’янка Кіровоградської області на 

період до 2017 року». 

32. Про внесення змін до структури апарату управління Знам’янської міської ради  щодо 

загальної чисельності  працівників Центру надання адміністративних послуг. 

33. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого кликання до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та 

внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України. 

34. Про внесення змін до складу постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста Знам’янської міської  ради сьомого скликання. 

Різне. 

 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного із змінами та доповненнями. 

Результати голосування: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 
Міський голова запропонував обрати лічильнукомісіюу складі 2 осіб 

дляпідрахункуголосівпід час відкритогоголосування. 

Запропонований склад лічильноїкомісії: Каратєєв С.В., Тесленко А.В. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 33 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного. 

1.Слухали: 

Про депутатські запити. 
Інформувала: Н.Тишкевич, депутат міської ради стосовно дотримання чинного 

законодавства при кадрових питаннях. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №43 затвердити. 

 
Інформувала: Н.Данасієнко, депутат міської ради порушила питання про необхідність 

оприлюднення інформації про надання земельних ділянок у власність або користування. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №44 затвердити. 

 
Інформував: О.Тітарєв, депутат міської ради порушив питання про створення комісії, яка 

перевірить використання коштів, виділених на ремонт водяних насосів у будинку №7 по 

вулиці Трудовій. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №45 затвердити. 

 
2.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. №1626 «Про 

міський бюджет на 2015 рік». 

Інформувала: Т.Іваськів. начальник фінансового управління. 

Голосували: 



 За проект рішення в цілому 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №46 затвердити. 

 

3.Слухали: 

Про затвердженняПрограмиекономічного і соціальногорозвиткумістаЗнам’янка 

на 2016 рік. 

Інформувала: К.Третьякова, начальник відділу економічного  розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №47 затвердити. 

 

4.Слухали: 

Про затвердженняПрограмицивільногозахистумістаЗнам’янка на 2016-2020 роки. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За основу 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

 Надійшла пропозиція доповнитип.4 даного рішення 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №48 затвердити. 

 

5.Слухали: 

Про затвердженняПрограмипідтримкижитлового фонду та благоустрою 

містаЗнам’янка на 2016-2017 роки. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №49 затвердити. 

 

6.Слухали: 

Про затвердженняПрограмирозвиткуземельнихвідносин в м.Знам’янка на 2016-

2020 роки. 

Інформувала:А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №50 затвердити. 

 

7.Слухали: 

Про затвердженняПрограмисоціальногозахистунаселеннямістаЗнам’янка на 2016 

рік. 

Інформувала:А.Волошина, начальник управління соціального захисту населення. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №51 затвердити. 



 

8.Слухали: 

Про затвердження Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування загиблих на 2016-2020 роки. 

Інформувала:А.Волошина, начальник управління соціального захисту населення. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №52 затвердити. 

 

9.Слухали: 

Про затвердження Міської цільової комплексної програми розвитку закладів 

освіти міста на 2016-2018 роки. 

Інформувала:Л.Грекова, начальник відділу освіти. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №53 затвердити. 

 

10.Слухали: 

Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних 

подій у місті Знам’янка на 2016 рік. 

Інформувала: О.Зайченко, начальник організаційного відділу. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №54 затвердити. 

 

11.Слухали: 

Про стан виконання Міської цільової комплексної програми  покращення 

матеріально-технічної бази закладів культури міста Знам’янка на 2012-2015 роки у 2015 

році та затвердження Міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки. 

Інформувала: С.Бабаєва, начальник відділу культури та туризму. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із поправками. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №55 затвердити. 

 

12.Слухали: 

Про міський бюджет на 2016 рік. 

Інформувала: Т.Іваськів, начальник фінансовогоуправління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із доповненнями про необхідність внесення змін  після 

оприлюднення Закону України «Про державний бюджет на 2016 рік» та врахування 

інформації головних розпорядників коштів вищого та нижчого рівнів. 

Результатиголосування: «За» - 30; «Проти» - 1; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №56 затвердити. 

 

13.Слухали: 

Про затвердження Регламенту роботи Знам`янської міської ради сьомого 

скликання. 

Інформував: С.Філіпенко, міський голова. 

Голосували: 



 За основу 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

 За проект рішення в цілому із поправками. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 1; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №57 затвердити. 

 

14.Слухали: 

 Про затвердження протоколу таємного голосування. 

Інформував: С.Філіпенко, міський голова 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №58 затвердити. 

 

15.Слухали: 

 Про затвердження першого заступника міського голови. 

Інформував: С.Філіпенко, міський голова 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №59 затвердити. 

 

16.Слухали: 

Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського. 

Інформував: С.Філіпенко, міський голова 

Голосували: 

 За основу 

Результатиголосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримався» - 7; «Не голосували» - 1 

(С.Філіпенко) 

 Надійшла пропозиція від депутата С.Кліпацького у п.3 даного рішення «надбавка у 

розмірі до 100%» 

Результатиголосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримався» - 8; «Не голосували» - 1 

(С.Філіпенко) 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому із поправкою. 

Результатиголосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 7; «Не голосували» - 1 

(С.Філіпенко) 

Вирішили: Рішення №60 затвердити. 

 

17.Слухали: 

Про хідвиконанняМіськоїкомплексноїпрограмирозвиткуавтомобільного 

транспорту та забезпеченнябезпекидорожньогоруху на 2014-2016 роки. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №61 затвердити. 

 

 

 

 

18.Слухали: 



Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2013 року №1110 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 02 серпня 2013 року №990 «Про передачу 

основних засобів». 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №62 затвердити. 

 

19.Слухали: 

Про виключення з перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку 

№2 по вул.Павлова. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №63 затвердити. 

 

20.Слухали: 

Про затвердженнятехнічноїдокументаціїізземлеустрою (для 

подальшогозаключеннядоговоріворендиземельнихділянок). 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №64 затвердити. 

 

21.Слухали: 

Про затвердженняпроектівземлеустроющодовідведенняземельнихділянок. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №65 затвердити. 

 

22.Слухали: 

Про уточненняплощземельнихділянок та видачудокументівпідтверджуючих 

право власності на земельнуділянку. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №66 затвердити. 

 

23.Слухали: 

Про врегулюванняземельнихвідносин. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №67 затвердити. 

 

 

24.Слухали: 



Про наданнядозволу на виготовленнятехнічноїдокументаціїізземлеустрою. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №68 затвердити. 

 

25.Слухали: 

Про наданнязгоди на 

виготовленняпроектівземлеустроющодовідведенняземельнихділянок. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №69 затвердити. 

 

26.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 2013 року №943 «Про 

затвердження Програми зайнятості населення м.Знам’янка Кіровоградської області на 

період до 2017 року». 

Інформувала: А.Волошина, начальник управління праці та соціального захисту населення. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №70 затвердити. 

 

27.Слухали: 

Про внесення змін до структури апарату управління Знам’янської міської ради  

щодо загальної чисельності  працівників Центру надання адміністративних послуг. 

Інформував: Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №71 затвердити. 

 

28.Слухали: 

Про внесення змін до складу постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста Знам’янської міської  ради сьомого скликання. 

Інформував: Ь.Терновий, голова постійної комісії, депутат міської ради 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №21 затвердити. 

 

 

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

розглянуті. Запитавчи єзауваження, пропозиціїщодороботисесії? Зауважень та пропозицій не 

надійшло. 

Оголосивчетвертусесіюміської ради сьомого скликаннязакритою. 

 

/прозвучав ДержавнийГімнУкраїни/ 

 
  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 



 


