
        

Протокол 
шостої сесії Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

від  22 січня  2016 року 
 

Присутні депутати: 

31 особа (список додається) 

Присутні запрошені: 

26осіб (список додається) 

 

Веде сесію:   Філіпенко Сергій Іванович  – міський голова 

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

обслуговуванню ради. 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження порядку денного шостої сесії міської ради сьомого кликання. 

2. Про депутатський запит депутата міської ради А.Тесленка. 

3. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

4. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

5. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

6. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

7. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

8. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

9. Про депутатський запит депутата міської ради Н.Тесленко. 

10. Про депутатський запит депутата міської ради К.Пастуха. 

11. Про депутатський запит депутата міської ради Н.Данасієнко. 

12. Про обрання секретаря Знам’янської  міської ради сьомого скликання. 

13. Про затвердження протоколу таємного голосування. 

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

15. Про затвердження протоколу таємного голосування. 

16. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

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

ради. 

18. Про припинення повноважень виконавчого комітету Знам’янської міської ради шостого 

скликання. 

19. Про затвердження Положення про порядок преміювання міського голови, секретаря 

міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 

20. Про затвердження плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 2016 рік. 

21. Про затвердження Програми розвитку ринків м.Знам’янка на 2016-2017 роки. 

22. Про надання погодження комунальному закладу «Знам’янська міська лікарня імені 

А.В.Лисенка» на укладання договорів оренди нежитлових вбудованих приміщень під 

розміщення аптек. 

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

№122 по вул.Фрунзе. 



24. Про внесення доповнень до Програми енергоефективності міста Знам’янка на 2014-2018 

роки. 

25. Про хід виконання Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в 

місті Знам’янка  на 2012-2016 роки. 

26. Про затвердження Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки. 

27. Про повноваження щодо приватизації житлової квартири по вулиці Леніна,269 в селі 

Богданівка. 

28. Про затвердження міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 

2018 року. 

29. Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у місті Знам’янка. 

30. Про Програму регулювання чисельності безпритульних  тварин у м.Знам’янка на 2016-

2020 роки. 

31. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата  Знам’янської міської 

ради. 

32. Про врегулювання земельних відносин. 

33. Про надання згоди на складання технічної документації із землеустрою. 

34. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання Кіровоградської 

області до Верховної Ради України з вимогою відставки Уряду та Прем’єр-Міністра 

Арсенія Яценюка. 

35. Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти 

міста на 2016-2018 роки. 

36. Про внесення доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування м.Знам’янка на 

2011-2015 роки та на період до 2017 року. 

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

головита керуючого справами виконавчого комітету Знам`янської міської ради у І-му 

кварталі 2016 року. 

38. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до ГУ 

Національної поліції  в Кіровоградській області. 

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015р. №1597 «Про ставки 

земельного податку у м.Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки 

земель міста)». 

Різне: 

Слухали: Про затвердження порядку денного шостої сесії міської ради сьомого скликання 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  затвердити за результатами голосування. 

за – 32 

проти – 0  

утримався – 0 

Шосита сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від   22 січня  2016 року          

м. Знам’янка 

 

Про затвердження порядку денного шостої 

 сесії міської ради сьомого скликання  

 



 

Відповідно до статі 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статі43  

Регламенту Знам’янської міської ради сьомого кликання, затвердити для розгляду на шостій сесії 

міської ради сьомого скликання такий порядок денний: 

 

1. Про депутатські запити. 

2. Про обрання секретаря Знам’янської  міської ради сьомого скликання. 

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

4. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

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

ради. 

6. Про припинення повноважень виконавчого комітету Знам’янської міської ради шостого 

скликання. 

Інф.С.Філіпенко – міський голова 

7. Про затвердження Положення про порядок преміювання міського голови, секретаря 

міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 

Інф.Ю.Данільченко – начальник 

юридичного відділу 

8. Про затвердження плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 2016 рік. 

Інф.Н.Брунцвік – начальник відділу 

по обслуговуванню ради 

9. Про затвердження Програми розвитку ринків м.Знам’янка на 2016-2017 роки. 

10. Про надання погодження комунальному закладу «Знам’янська міська лікарня імені 

А.В.Лисенка» на укладання договорів оренди нежитлових вбудованих приміщень під 

розміщення аптек. 

Інф.К.Третьякова – начальник 

відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та 

торгівлі 

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

№122 по вул.Фрунзе. 

12. Про внесення доповнень до Програми енергоефективності міста Знам’янка на 2014-2018 

роки. 

Інф.М.Берлова – головний 

спеціаліст УМА та ЖКГ 

13. Про хід виконання Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в 

місті Знам’янка  на 2012-2016 роки. 

Інф.Р.Ладожинська – начальник 

відділу молоді та спорту 

14. Про затвердження Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки. 

15. Про повноваження щодо приватизації житлової квартири по вулиці Леніна,269 в селі 

Богданівка. 

16. Про затвердження міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 

2018 року. 

Інф.Ю.Данільченко – начальник 

юридичного відділу 



17. Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у місті Знам’янка. 

18. Про Програму регулювання чисельності безпритульних  тварин у м.Знам’янка на 2016-

2020 роки. 

19. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата  Знам’янської міської 

ради. 

Інф.С.Лєвінте- депутат міської ради 

20. Про врегулювання земельних відносин. 

21. Про надання згоди на складання технічної документації із землеустрою. 

Інф.А.Грицюк – начальник відділу 

земельних питань 

22. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання Кіровоградської 

області до Верховної Ради України з вимогою відставки Уряду та Прем’єр-Міністра 

Арсенія Яценюка. 

Інф.Ю.Майборода – депутат 

міської ради 

23. Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти 

міста на 2016-2018 роки. 

Інф.Н.Черкас – заступник 

начальника відділу освіти 

24. Про внесення доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування м.Знам’янка на 

2011-2015 роки та на період до 2017 року. 

Інф.Н.Брунцвік – начальник відділу 

по обслуговуванню ради 

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

головита керуючого справами виконавчого комітету Знам`янської міської ради у І-му 

кварталі 2016 року. 

Інф.Ю.Данільченко – начальник 

юридичного відділу 

26. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до ГУ 

Національної поліції  в Кіровоградській області. 

Інф.С.Кліпацький – депутат міської 

ради 

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015р. №1597 «Про ставки 

земельного податку у м.Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки 

земель міста)». 

Інф.О.Кузін – депутат міської ради 

Різне: 

    Міський голова   С.Філіпенко 

 

 

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

Інформував:А.Тесленко – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №77  затвердити за результатами голосування 

за – 32 

проти – 0  

утримався – 0 

 



       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №77 

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 та завідуючому сектором з питань НС, ОП, 

екології та благоустрою УМА та ЖКГ з наступним наданням до 17 лютого 2016 року 

офіційної відповіді депутату та міській раді. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 

Слухали: Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

Інформував:С.Каратєєв – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №78  затвердити за результатами голосування 

за – 32 

проти – 0  

утримався – 0 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №78 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради С.Каратєєва 
 

 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 С.Каратєєва стосовно  питання, 

порушеного в депутатському запиті. 

2. Депутатський запит направити для розгляду постійній комісії з питань житлово-

комунального господарства та питань бюджету та економічного розвитку міста з 

наступним наданням до 17 лютого 2016 року офіційної відповіді депутату та міській раді. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 

 

 

 

 



Слухали: Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

Інформував:С.Каратєєв – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №79  затвердити за результатами голосування 

за – 32 

проти – 0  

утримався – 0 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №79 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради С.Каратєєва 
 

 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 С.Каратєєва стосовно  питання, 

порушеного в депутатському запиті. 

2. Депутатський запит направити для розгляду постійній комісії з питань землекористування 

та будівництва з наступним наданням до 17 лютого 2016 року офіційної відповіді 

депутату та міській раді. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 

Слухали: Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

Інформував:С.Каратєєв – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №80  затвердити за результатами голосування 

за – 32 

проти – 0  

утримався – 0 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №80 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради С.Каратєєва 
 

 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 С.Каратєєва стосовно  питання, 

порушеного в депутатському запиті. 

2. Депутатський запит направити для розгляду постійній комісії з питань охорони здоров’я 

та соціального захисту населення та  з питань споживчого ринку, підприємництва та 

правової політики з наступним наданням до 17 лютого 2016 року офіційної відповіді 

депутату та міській раді. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 



 

Слухали: Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

Інформував:С.Каратєєв – депутат міської ради. 

Вирішили: Депутатський запит не підтриманий. 

За - 7 

проти – 1 

утримався – 24 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №---- 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради С.Каратєєва 
 

 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. Депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва стосовно  питання, порушеного в 

депутатському запиті не підтриманий. 

 

Міський голова -------------------- С.Філіпенко 

 

Слухали: Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

Інформував:С.Каратєєв – депутат міської ради. 

Вирішили: Депутатський запит не підтриманий. 

За - 1 

проти – 0 

утримався – 31 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №---- 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради С.Каратєєва 
 

 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. Депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва стосовно  питання, порушеного в 

депутатському запиті не підтриманий. 

 

Міський голова -------------------- С.Філіпенко 

 

 

 

 

 



 

Слухали: Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 

Інформував:С.Каратєєв – депутат міської ради. 

Вирішили: Депутатський запит не підтриманий. 

За - 9 

проти – 0 

утримався – 23 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №---- 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради С.Каратєєва 
 

 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. Депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва стосовно  питання, порушеного в 

депутатському запиті не підтриманий. 

 

Міський голова -------------------- С.Філіпенко 

 

Слухали: Про депутатський запит депутата міської ради Н.Тесленко. 

Інформувала:Н.Тесленко – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №81  затвердити за результатами голосування 

за – 31 

проти – 0  

утримався – 1 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №81 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Н.Тесленко 
 

 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 Н.Тесленко стосовно  питання, 

порушеного в депутатському запиті. 

2. Депутатський запит направити для розгляду начальнику юридичного відділу виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради з наступним наданням до 1 лютого 2016 року 

офіційної відповіді депутату та міській раді. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 

 



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

Інформував:К.Пастух – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №82  затвердити за результатами голосування 

за – 32 

проти – 0  

утримався – 0 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №82 

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 начальнику управління МА та ЖКГ 

Л.Лаптєвій з наступним наданням до 17 лютого 2016 року офіційної відповіді депутату та 

міській раді. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 
Слухали: Про депутатський запит депутата міської ради Н.Данасієнко. 

Інформувала:Н.Данасієнко – депутат міської ради. 

Вирішили: Підтримати депутатський запит. 

Рішення  №83  затвердити за результатами голосування 

за – 32 

проти – 0  

утримався – 0 

       Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 січня 2016 року         №83 

м. Знам`янка 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Н.Данасієнко 
 

 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 Н.Данасієнко стосовно  питання, 

порушеного в депутатському запиті. 

2. Депутатський запит направити для розгляду начальнику управління МА та ЖКГ 

Л.Лаптєвій з наступним наданням до 17 лютого 2016 року офіційної відповіді депутату та 

міській раді. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 



 
ПРОТОКОЛ  №1 

засідання лічильної комісії з таємного голосування 

 

від  22 січня  2016р. 

     

На засіданні комісії присутні члени комісії в кількості 5  осіб: 

Бойчук О.І., Тесленко А.В., Майборода Ю.Г., Кузін О.М., Пастух К.К. 

Взяли участь у засіданні:Бойчук О.І., Тесленко А.В., Майборода Ю.Г., Кузін О.М., Пастух К.К. 

 

Слухали: Про обрання голови лічильної комісії з таємного голосування.  

Вирішили: 

Обрати головою лічильної комісії Тесленко А.В. 

 
1. Слухали: Про обрання секретаря лічильної комісії з таємного голосування. 

Вирішили: 

Обрати секретарем лічильної комісії з таємного голосування Бойчук О.І. 

 

 
1. Слухали: Про порядок таємного голосування.  

Вирішили: 

1. Доручити секретареві лічильної комісії скласти список депутатів міської ради, які 

братимуть участь у таємному голосуванні. 

2. Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування  

За – 

Проти –  

3. Провести таємне голосування у  каб. №24. 

4. Затвердити порядок таємного голосування шляхом відмітки напроти вибраного рішення. 

 

Голова комісії: підпис    Тесленко А.В. 

Секретар комісії: підпис    Бойчук О.І. 

Члени комісії : підпис    Майборода Ю.Г. 

   підпис    Кузін О.М. 

   підпис    Пастух К.К. 

       

       

 

             ПРОТОКОЛ  №2 

засідання лічильної комісії  з таємного голосування 

від 22 січня 2016 р.  

 

           з питання «Про обрання секретаря Знам’янської міської ради сьомого кликання» 

 

        Присутні:   5 осіб 

Голова комісії: Тесленко А.В. 

Секретар комісії: Бойчук О.І. 

        Члени комісії:Кузін О.М. 

          Майборода Ю.Г. 

          Пастух К.К.  

Слухали:     Про результати таємного голосування з питання «Прообрання секретаря 

Знам’янської міської ради сьомого кликання» 

Інформував: Голова  лічильної комісії  Тесленко А.В. 

Всього внесено в списки для таємного голосування  31  депутат та міський голова.  

Одержали  бюлетені  31  депутат   та міський голова.  Взяли участь у голосуванні  

31депутат  та міський голова. В бюлетені для голосування внесено пропозицію Коленченко Надія 

Іванівна. 



Погашено:   3  

При підрахунку голосів встановлено:  

голосували  31 депутат  та міський голова. 

За  -  14         

Проти  -  17        

Утримались  -  0       

Визнано недійсними – 1       

Погашено – 3 

 За  підсумками таємного голосування з питання«Прообрання секретаря Знам’янської 

міської ради сьомого кликання», лічильна комісія визначила: Коленченко Н.І. не набрала 

достатньої  кількості голосів. 

 

 

Голова комісії: підпис   Тесленко А.В.      

Секретар комісії: підпис   Бойчук О.І.       

Члени комісії: підпис   Кузін О.М.       

   підпис   Пастух К.К. 

   підпис   Майборода Ю.Г. 

 

Слухали: Про обрання секретаря Знам’янської міської ради сьомого кликання. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  не прийняте  за результатами таємного голосування. 

 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня   2016  року                                                                    №---- 

м.Знам’янка 

Про обрання секретаря Знам`янської 

міської ради сьомого скликання 

 

 Розглянувши пропозицію міського голови, на підставі п.4. ст.42, ст.50та керуючись п.4 

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

В и р і ш и ла : 

 Обрати секретарем Знам`янської міської ради сьомого  скликання  депутата міської ради 

Коленченко Надію Іванівну. 

                                   Міський голова -------------------------С.Філіпенко  

       

ПРОТОКОЛ  №2 

засідання лічильної комісії  з таємного голосування 

від 22 січня 2016 р.  

           з питання «Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів» 

        Присутні:   5 осіб 

Голова комісії: Тесленко А.В. 

Секретар комісії: Бойчук О.І. 

        Члени комісії:Кузін О.М. 

          Майборода Ю.Г. 

          Пастух К.К.   

         



Слухали:     Про результати таємного голосування з питання «Про затвердження заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів» 

Інформував: Голова  лічильної комісії  Тесленко А.В. 

Всього внесено в списки для таємного голосування  31  депутат та міський голова.  

Одержали  бюлетені  31  депутат   та міський голова.  Взяли участь у голосуванні  

31депутат  та міський голова. В бюлетені для голосування внесено пропозицію Гребенюка Сергія 

Анатолійовича. 

Погашено:   3  

При підрахунку голосів встановлено:  

голосували  31 депутат  та міський голова. 

За  -  23         

Проти  -  9        

Утримались  -  0       

Визнано недійсними – 0       

Погашено – 3 

 За  підсумками таємного голосування з питання«Прозатвердження заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів», лічильна комісія визначила: Гребенюк С.А. 

набрав достатню кількість голосів. 

 

 

Голова комісії: підпис   Тесленко А.В.      

Секретар комісії: підпис   Бойчук О.І.       

Члени комісії: підпис   Кузін О.М.       

   підпис   Пастух К.К. 

   підпис   Майборода Ю.Г. 

              

       

Слухали: Про затвердження протоколу таємного голосування. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  №84 затвердити за результатами таємного голосування. 

за – 32 

проти – 0 

утримався – 0 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня   2016  року                                                                    №84 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження протоколу 

таємного голосування 

 

 Заслухавши голову комісії по проведенню таємного голосування про результати 

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

рада 

В и р і ш и л а : 

 
 Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії з таємного голосування від 22 січня 

2016 року  з питання «Прозатвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів» . 

 

   

Міський голова    С.Філіпенко 

 



 

Слухали: Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  №85 затвердити за результатами таємного голосування. 

за – 32 

проти – 0 

утримався – 0  

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №85 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження заступникаміського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

 

Розглянувши пропозицію міського голови, на підставі п.5 ст.26, п.5 ст.42, ст.51 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
Затвердити заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка 

Сергія Анатолійовича. 

      

       Міський голова    С.Філіпенко 

       

ПРОТОКОЛ  №2 

засідання лічильної комісії  з таємного голосування 

від 22 січня 2016 р.  

 

           з питання «Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради» 

 

        Присутні:   5 осіб 

Голова комісії: Тесленко А.В. 

Секретар комісії: Бойчук О.І. 

        Члени комісії:Кузін О.М. 

          Майборода Ю.Г. 

          Пастух К.К. 

Слухали:     Про результати таємного голосування з питання «Прозатвердження керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Знам’янської міської ради» 

Інформував: Голова  лічильної комісії  Тесленко А.В. 

Всього внесено в списки для таємного голосування  31  депутат та міський голова.  

Одержали  бюлетені  31  депутат   та міський голова.  Взяли участь у голосуванні  

31депутат  та міський голова. В бюлетені для голосування внесено пропозицію Ратушна Ірина 

Олександрівна. 

Погашено:   3  

При підрахунку голосів встановлено:  

голосували  31 депутат  та міський голова. 

За  -  20         

Проти  -  12        

Утримались  -  0       



Визнано недійсними – 0       

Погашено – 3 

 За  підсумками таємного голосування з питання«Прозатвердження керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Знам’янської міської ради», лічильна комісія визначила: 

Ратушна Ірина Олександрівна  набрала достатню кількість голосів. 

 

 

Голова комісії: підпис   Тесленко А.В.      

Секретар комісії: підпис   Бойчук О.І.       

Члени комісії: підпис   Кузін О.М.       

   підпис   Пастух К.К. 

   підпис   Майборода Ю.Г. 

 

 

Слухали: Про затвердження протоколу таємного голосування. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  №86 затвердити за результатами таємного голосування. 

за – 31 

проти – 0 

утримався – 0 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня   2016  року                                                                    №86 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження протоколу 

таємного голосування 

 

 Заслухавши голову комісії по проведенню таємного голосування про результати 

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

рада 

В и р і ш и л а : 

 
 Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії з таємного голосування від 22 січня 

2016 року  з питання «Прозатвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради» . 

 

   

Міський голова    С.Філіпенко 

 
 

Слухали: Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  №87 затвердити за результатами таємного голосування. 

за – 31 

проти – 0 

утримався – 0   

     

 

 

 

 

 



   

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №87 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Знам`янської міської ради 

 

Розглянувши пропозицію міського голови, на підставі п.5 ст.26, п.5 ст.42, ст.51 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 

 
Затвердити керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Знам`янської міської 

ради Ратушну Ірину Олександрівну. 

        

           Міський голова   С.Філіпенко 

ПРОТОКОЛ  №2 

засідання лічильної комісії  з таємного голосування 

від 22 січня 2016 р.  

 

           з питання «Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради» 

 

        Присутні:   5 осіб 

Голова комісії: Тесленко А.В. 

Секретар комісії: Бойчук О.І. 

        Члени комісії:Кузін О.М. 

          Майборода Ю.Г. 

          Пастух К.К. 

Слухали:     Про результати таємного голосування з питання «Продозатвердження персонального 

складу виконавчого комітету Знам’янської міської ради» 

Інформував: Голова  лічильної комісії  Тесленко А.В. 

Всього внесено в списки для таємного голосування  31  депутат та міський голова.  

Одержали  бюлетені  31  депутат   та міський голова.  Взяли участь у голосуванні  

31депутат  та міський голова. В бюлетені для голосування внесено пропозицію Бабійчук Г.О., 

Котинська Т.С., Фесун М.С., Старостенко Н.М., Довгаленко В.І., Усаченко І.А. 

Погашено:   3  

При підрахунку голосів встановлено:  

голосували  31 депутат  та міський голова. 

 

    Котинська Т.С.; Бабчійчук Г.О.; Фесун М.С.; Старостенко Н.М.; 

За  -      10   17  14  11 

Проти  -     20   15  17  19 

Утримались  -  0   0  0  0 

Визнано недійсними – 2   0  1  2 

Погашено –    3   3  3  3 

 

 

 



    Довгаленко В.І.; Усаченко І.А. 

За –     16   14 

Проти –    15   17 

Утримався –    0   0 

Визнано недійсними - 1   1 

Погашено -    3   3  

 За  підсумками таємного голосування з питання«Продозатвердження персонального 

складу виконавчого комітету Знам’янської міської ради»», лічильна комісія визначила: Дані 

кандидатури не набрали достатньої кількості голосів. 

 

 

Голова комісії: підпис   Тесленко А.В.      

Секретар комісії: підпис   Бойчук О.І.       

Члени комісії: підпис   Кузін О.М.       

   підпис   Пастух К.К. 

   підпис   Майборода Ю.Г. 

 

 

Слухали: Про дозатвердження персонального складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  не прийняте  за результатами таємного голосування. 

       

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №---- 

м.Знам’янка 

 

Про дозатвердження персонального складу 

виконавчого комітету Знам`янської міської ради 

 

Враховуючи пропозиції міського голови та 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: 

 Бабійчук Ганна Олексіївна - голова міської організації ветеранів України 

 Старостенко Надія Миколаївна – лікар терапевт ЦРЛ 

 Фесун Микола Степанович – голова Спілки воїнів в Афганістані 

 Довгаленко Володимир Іванович – керівник громадської організації «Міський 

гандбольний клуб «Локомотив» 

 Котинська Тетяна Степанівна – голова громадської організації «Червоний Хрест» 

 Усаченко Інна Анатоліївна – секретар громадської організації «Знам’янська Спілка 

підприємців». 

  

    

  Міський голова-----------------------С.Філіпенко 

 

 

 

 



 

Слухали: Про припинення повноважень виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

шостого кликання. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  №88 затвердити  за результатами голосування. 

за – 31 

проти – 0 

утримався – 1 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №88 

м.Знам’янка 

 

Про припинення повноважень 

виконавчого комітету Знам`янської міської ради 

шостого  скликання 

 

 У зв`язку із обранням  Знам`янської міської ради сьомого скликання, керуючись ст.26, 

ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а : 

 
Припинити повноваження виконавчого комітету Знам`янської міської ради шостого 

скликання. 

 

             Міський голова    С.Філіпенко  

Слухали: Про затвердження Положення про порядок преміювання міського голови, секретаря 

міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова. 

Вирішили: Рішення  №89 затвердити  із змінами та доповненнями за результатами 

голосування. 

за – 30 

проти – 0 

утримався – 2 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №89 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження Положення про порядок  

преміювання міського голови, секретаря міської ради,  

заступників міського голови та  

керуючого справами виконавчого комітету  

Знам’янської міської ради 

 

 

 

 



Відповідно до п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 

«Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12. 2015 року  «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення 

індексації та внесення змін до деяких нормативно – правових актів», враховуючи дефіцит 

державного, обласного, міського бюджетів та скорочення фактичних розмірів заробітних плат 

працівників бюджетної сфери міста та апарату управління, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а : 
1. Затвердити Положення про порядок преміювання міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням данногорішення покласти на постійну комісію з питань бюджету 

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

 

 

Міський головаС.Філіпенко 

 
Затверджено 

       рішенням міської ради 

від 22 січня 2016 р. №89 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок преміюванняміськогоголови, секретаря міськоїради, 

заступниківміськогоголови та керуючого справами виконавчогокомітету 

Знам’янської міськоїради 

 

І. Загальніположення 

Преміювання міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, 

керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської міської ради здійснюється щомісячно 

відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування 

структури та умови праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів». 

Преміювання керівників здійснюється відповідно до особистого вкладу у загальні 

результати роботи міської ради та виконавчого комітету. 

Преміювання здійснюється щомісячно у межах фонду оплати праці, передбаченого у 

кошторисі витрат на утримання аппарату виконавчого комітету. 

 

ІІ. Умовипреміювання 

1. Основні показники преміювання міського голови: 

- забезпечення дотримання чинного законодавства особисто, посадовими особами апарату 

управління та виконавчими органами, затвердженими міською радою; 

- виконання  дохідної та видаткової частин міського бюджету та забезпечення  контролю за 

ефективним використанням бюджетних коштів;  
- забезпечення стабільного стану життєдіяльності міста; 
- забезпечення якісного виконання депутатських запитів та звернень, звернень громадян; 
- забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, соціальних виплат. 
2. Основні показники преміювання секретаря міської ради: 
- забезпеченя якісної підготовки матеріалів та проведення сесій міської ради з дотриманням 

Регламенту роботи міської ради; 

- забезпечення організації контролю за якісним виконанням рішень ради; 

- забезпечення своєчасного розгляду та виконання  депутатських запитів, звернень; 

- забезпечення якісної організації, підготовки та проведення засідань постійних та контрольних 

комісій ради; 

- сприяння організації виконання рішень та рекомендацій постійних комісій. 

3. Основні показники преміювання першого заступника міського голови: 



- забезпечення якісного виконання міських програм  у галузях освіти, культури, молоді та 

спорту, соціального захисту, охорони здоровя; 

 - впровадження нових ініціатив та форм роботи  з категоріями людей, які потребують  

соціальноі підтримки та адаптації; 

- забезпечення якісного медичного обслуговування населення міста; 

- залучення громадських організацій, благодійних фондів до підтримки дитячих,молодіжних 

та спортивних  міських заходів; 

- впровадження антикорупційних заходів у освітніх та медичних закладах міста, апараті 

управління. 

4. Основні показники преміювання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів: 

      - забезпечення  стабільного стану життєдіяльності міста у комунальній сфері; 

- виконання міських програм, що стосуються комунальної сфери міста; 

- забезпечення контролю за якістю виконаних робіт по ремонту житлового фонду,  

- забезпечення контролю за якістю виконаних робіт по ремонту доріг, тротуарів,елементів 

благоустрою міста; 

- забезпечення належного виконання депутатських запитів, звернень, що стосуються 

комунальної сфери міста, стану розгляду звернень та заяв громадян з питань комунального 

обслуговування та благоустрою міста. 

5. Основні показники преміювання керуючого справами виконавчого комітету: 

- забезпечення відповідності рішень виконавчого комітету, власних розпорядчих документів 

діючому законодавству України; 

-організація виконання  та забезпечення контролю за якістю і своєчасним виконанням рішень 

виконавчого комітету; 

- забезпечення контролю за виконанням  документів вищестоящих органів влади; 

- забезпечення якісного виконання  заходів по реалізаціі проблем, піднятих у зверненнях 

громадян та іх об’єднань; 

- впровадження нових ініціатив по забеспеченню відкритості та гласності  діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

ІІ. Порядок преміювання 
1. Щомісячне преміювання міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського 

голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючого 

справами (секретаря виконкому) здійснюється відповідно до особистого вкладу в загальні 

результати роботи та виконання основних показників, визначених даним Положенням, у розмірах, 

встановлених міською радою по кожній окремо посаді. 

2. Визначити наступний порядок преміювання міського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Знам'янської міської ради:  

2.1. Керуюча справами міськвиконкому до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 

подає інформацію про виконання показників преміювання до постійних комісій Знам’янської 

міської ради сьомого скликання.  

2.2. Постійні комісії Знам’янської міської ради сьомого скликання до 15 числа місяця, 

наступного за звітним кварталом, розглядають подану інформацію і приймають рішення «Про 

виконання показників преміювання» в якому визначають: 
- виконані чи невиконані показники преміювання міським головою, секретарем міської ради, 

першим заступником міського голови, заступником міського голови та керуючим справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради; 

- пропозиції щодо розміру преміювання на наступний квартал міському голові, секретарю міської 

ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови та керуючому справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 

3. Апарат Знам’янської міської ради прийняті постійними комісіями рішення «Про 

виконання показників преміювання» 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 

передає для розгляду і узагальнення до постійної комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку міста (гол.М.Терновий).  

4. Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку міста (гол.М.Терновий) до 

20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, розглядає та систематизує всі прийняті 



комісіями рішення «Про виконання показників преміювання» і приймає узагальнене 

рішення «Про встановлення розміру преміювання на наступний квартал». Дане рішення 

складається із одного пункту, який може мати наступний вигляд: 
- встановити на ____ квартал 20____року щомісячне преміювання міського голови, секретаря ради, 

першого заступника міського голови, заступника міського голови та керуючого справами 

міськвиконкому у розмірі 100% заробітної плати»; 

- винести на розгляд чергової сесії Знам’янської міської ради сьомого скликання проект рішення 

«Про встановлення на ____ квартал 20____року розміру щомісячного преміювання міського 

голови, секретаря ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови та 

керуючого справами міськвиконкому». 

 

 

Слухали: Про затвердження плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 

2016 рік. 

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

Вирішили: Рішення  №90 затвердити  із доповненнями за результатами голосування. 

за – 31 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №90 

м.Знам’янка 

Про затвердження плану роботи 

Знам’янської міської ради 

сьомого скликання на 2016 рік 

 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради та 

заслухавши інформацію начальника відділу по обслуговуванню ради Н.Брунцвік, міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Затвердити план роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 2016 рік 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради. 

 

Міський голова    C.Філіпенко 

 
           Додаток 1 

                    до рішення міської ради 

                     від  22 січня 2016 року №90 

План роботи 

 Знам’янської міської ради сьомого скликання на 2016 рік 

Термін 

проведення 

Назва питання, що виноситься на 

розгляд міської ради 

Відповідальні 

за підготовку 

питання 

Доповідає 

Січень Про депутатські запити   

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

Лютий Про депутатські запити   

 Про стан виконання Програми 

економічного і соціального розвитку 

міста Знам’янка за 2015 рік 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури  

К.Третьякова 



та торгівлі 

 Про перелік об’єктів комунальної 

власності міста 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури  

та торгівлі 

К.Третьякова 

 Звіт про виконання міського бюджету за 

2015 рік 

фінансове 

управління 

Т.Іваськів 

 

 Про хід виконання Міської  програми 

забезпечення історичної пам’яті про 

Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 

2011-2020 роки. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

А.Волошина 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

Березень Про депутатські запити   

 Про приватизацію об’єктів комунальної 

власності міста, які підлягають 

приватизації на конкурсних засадах у 

2016 році 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури  

та торгівлі 

К.Третьякова 

 Про перелік об’єктів комунальної 

власності міста, що пропонуються  в 

оренду на конкурсних засадах у 2016 році 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури  

та торгівлі 

К.Третьякова 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

Квітень Про депутатські запити   

 Про стан виконання депутатських запитів секретар міської 

ради, 

відділ по 

обслуговуван 

ню ради 

 

 

 

 

Н.Брунцвік 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

 Про роботу виконавчого комітету та 

структурних підрозділів апарату 

управління міської ради 

міський голова, 

заступники 

міського голови, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

С.Філіпенко 

 Про виконання бюджету  та рух коштів у 

позабюджетних фондах 

фінансове 

управління 

Т.Іваськів 

 Про роботу комунальних підприємств та 

рух коштів на їх рахунках 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

Травень Про депутатські запити   

 Звіт про виконання міського бюджету за 1 

квартал 2016 року 

фінансове 

управління 

Т.Іваськів 

 

 Про стан виконання Міської програми з 

профілактики дитячої безпритульності та 

бездоглядності серед неповнолітніх 

служба у 

справах дітей 

Л.Карпук 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних А.Грицюк 



питань 

Червень Про депутатські запити   

 Про стан виконання депутатських 

звернень 

Секретар міської 

ради, 

відділ по 

обслуговуван 

ню ради 

 

 

 

 

Н.Брунцвік 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

 Про роботу постійних комісій міської 

ради щодо виконання рішень і доручень 

ради 

голови 

постійних 

комісій 

Л.Семиніна 

М.Терновий 

О.Кузін 

С.Кліпацький 

Н.Клименко 

В.Мацко 

Ю.Споільняк 

Липень Про депутатські запити   

 Про стан виконання рішень міської ради секретар міської 

ради, 

відділ по 

обслуговуван 

ню ради 

 

 

 

 

Н.Брунцвік 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

 Про роботу виконавчого комітету та 

структурних підрозділів апарату 

управління міської ради 

міський голова, 

заступники 

міського голови, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

С.Філіпенко 

 Про виконання бюджету  та рух коштів у 

позабюджетних фондах 

фінансове 

управління 

Т.Іваськів 

 Про роботу комунальних підприємств та 

рух коштів на їх рахунках. 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

Серпень Про депутатські запити   

 Про стан виконання депутатських запитів Секретар міської 

ради, 

відділ по 

обслуговуван 

ню ради 

 

 

 

 

Н.Брунцвік 

 Звіт про виконання міського бюджету за 1 

півріччя  2016 року 

фінансове 

управління 

Т.Іваськів 

 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

Вересень Про депутатські запити   

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

 Про стан виконання міської програми 

розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування 

служба у 

справах дітей 

Л.Карпук 

 Інформація керівника місцевої 

прокуратури щодо щодо виконання 

наданих повноважень 

(за згодою) 

керівник 

місцевої 

прокуратури 

С.Когатько 



 Інформація Знам’янського відділення 

поліції про роботу підпорядкованого 

підрозділу щодо виконання наданих 

повноважень (за згодою) 

начальник 

відділення 

поліції 

А.Бензар 

Жовтень Про депутатські запити   

 Про стан виконання депутатських запитів Секретар міської 

ради, 

відділ по 

обслуговуван 

ню ради 

 

 

 

 

Н.Брунцвік 

 Про стан виконання Міської комплексної 

програми розвитку автомобільного 

транспорту та забезпечення безпеки 

дорожнього руху на 2014-2016 роки 

Управління МА 

та ЖКГ 

Л.Лаптєва 

 Про хід виконання Програми цивільного 

захисту населення міста Знам’янка на 

2016-2020 роки 

Управління МА 

та ЖКГ 

Л.Лаптєва 

 Про хід виконання Програми 

забезпечення проведення аукціонів з 

набуття права оренди та продажу 

земельних ділянок на території м. 

Знам’янка на період до 2020 року 

відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

 Про хід виконання програми розвитку 

земельних відносин в м. Знам’янка на 

2016-2020 роки 

відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

 Про роботу виконавчого комітету та 

структурних підрозділів апарату 

управління міської ради 

міський голова, 

заступники 

міського голови, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

С.Філіпенко 

 Про виконання бюджету  та рух коштів у 

позабюджетних фондах 

фінансове 

управління 

Т.Іваськів 

 Про роботу комунальних підприємств та 

рух коштів на їх рахунках. 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

Листопад Про депутатські запити   

 Звіт про виконання міського бюджету за 9 

місяців 2016 року 

фінансове 

управління 

Т.Іваськів 

 

 Про затвердження Програми 

економічного і соціального  розвитку 

міста Знам’янка на 2017 рік 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури  

та торгівлі 

К.Третьякова 

 Про хід виконання Програми охорони 

навколишнього природного середовища 

на 2014-2015 року та на період до 2019 

року 

Управління МА 

та ЖКГ 

Л.Лаптєва 

 Про стан виконання Міської програми  

місцевого самоврядування м.Знам’янка на 

2011-2015 роки та на період до 2017 року 

Секретар міської 

ради, структурні 

підрозділи – 

виконавці 

програми, 

Секретар міської 

ради, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 



відділ по 

обслуговуван 

ню ради 

 

 

Н.Брунцвік 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

Грудень Про депутатські запити   

 Про стан виконання депутатських 

звернень 

Секретар міської 

ради, 

відділ по 

обслуговуван 

ню ради 

 

 

 

 

Н.Брунцвік 

 Про стан виконання міської програми по 

реалізації в місті «Національного плану 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2016 року. 

служба у 

справах дітей 

Л.Карпук 

 Про хід виконання Програми 

енергоефективності м.Знам’янка на 2014-

2018 роки 

Управління МА 

та ЖКГ 

Л.Лаптєва 

 Про хід виконання Програми зайнятості 

населення м. Знам’янка Кіровоградської 

області на період до 2017 року 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

А.Волошина 

 Про стан виконання Програми 

соціального захисту населення міста 

Знам’янка  за 2016 рік та затвердження 

Програми соціального захисту населення 

міста Знам’янка на 2017 рік 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

А.Волошина 

 Про хід виконання Міської програми 

соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2014-2020 роки 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

А.Волошина 

 Про врегулювання земельних відносин відділ земельних 

питань 

А.Грицюк 

 Про роботу постійних комісій міської 

ради про виконання рішень і доручень 

ради 

голови 

постійних 

комісій 

Л.Семиніна 

М.Терновий 

О.Кузін 

С.Кліпацький 

Н.Клименко 

В.Мацко 

Ю.Споільняк 

 

 

                              Міський голова     С.Філіпенко 

 
 

     Додаток 2 

                   до рішення міської ради 

                  від  22 січня 2016 року №90 
 

Перелік питань 

для розгляду на засіданнях постійних комісій 

Знам`янської міської ради у 2016 році 

№ 
п/п 

Термін 

проведення 
Назва питання 

Відповідальні за 

підготовку питання 
Доповідає 

Постійна комісія з питань споживчого ринку, підприємництва та правової політики 
За окремим планом роботи постійної комісії 



Постійна комісія з питань депутатської діяльності , регламенту, етики та гласності 

 1 квартал Інформація щодо 

виконання вимог 

«Положення про 

присвоєння звання 

«Знам’янчанин року» 

організаційний відділ О.Зайченко  

  Інформація щодо 

виконання вимог 

положення «Краща 

вулиця, кращий 

багатоповерховий 

будинок, краще ОСББ» 

відділ по 

обслуговуванню ради 
Н.Брунцвік 

 2 квартал Дотримання Регламенту 

Знам’янською міською 

радою  

голова постійної 

комісії 
Л.Семиніна 

  Про стан виконання 

рішень міської ради 

секретар міської ради 
відділ по 

обслуговуванню ради 

 

 
Н.Брунцвік 

 3 квартал Про стан виконання 

звернень міської ради 

секретар міської ради 
відділ по 

обслуговуванню ради 

 

 
Н.Брунцвік 

  Про конфлікт інтересів  голова постійної 

комісії 
Л.Семиніна 

 4 квартал Про відвідування 

депутатами пленарних 

засідань і засідань 

постійних комісій 

голова постійної 

комісії 
Л.Семиніна 

  Звіт постійної 

комісії (2р. на рік) 

голова постійної 

комісії 
Л.Семиніна 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища 

 1 квартал Про хід виконання 

Програми відновлення 

житлового фонду 

м.Знам’янки та 

Програми з ремонту 

автомобільних доріг та 

тротуарів в м.Знам’янка 

за 2015 рік,надати 

перелік робіт. Стан  

виконаних робіт по 

даних програмах 

встановити та надати у 

відсотках. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про хід виконання робіт 

з усунення 

надзвичайних ситуацій 

на автошляхах та на 

території міста в 

зимовий період. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про перелік об’єктів 

комунальної власності 

міста та їх стан. Надати 

інформацію про об’єкти 

комунальної власності 

міста,що були 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 



приватизовані та 

передані в оренду в 

2013-2015 роках 

  Про вирішення 

проблемних питань 

водопостачання та 

водовідведення  в 

м.Знам’янка та шляхи їх 

вирішення 

управління 

 МА та ЖКГ 

ЗВКГ ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» 

Лаптєва Л.О. 

Рябов О.М. 

  Про план та перелік 

вулиць з грейдерування 

та відсипки на весняно-

осінній період , 

асфальтування та 

ремонту автошляхів, а 

також прибудинкових 

територій в місті 

Знам’янка на 2016р. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про план та перелік 

вулиць по заміні та 

ремонту світильників 

зовнішнього освітлення 

на сучасні 

енергоефективні в місті  

Знам’янка на весняно-

осінній період 2016р. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про план та перелік 

заходів з благоустрою 

міста  Знам’янка на 

2016р. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про план та перелік 

створення нових 

сміттєвих майданчиків, 

заміні старих баків на 

нові, боротьба зі 

стихійними 

смітєзвалищами,  

підвищення якості 

вивизення сміття у м. 

Знам’янка на 2016р. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про план та перелік 

заходів з озеленення, 

обрізки старих 

небезпечних дерев, 

боротьба з карантинними 

рослинами у м. Знам’янка 

на 2016р. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про план та перелік 

заходів з придбання 

господарчих електро-

бензо приладів для 

якісного 

обслуговування міста. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про план та перелік 

заходів з перевірки 

правильності 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 



втановлених дорожніх 

знаків (згідно норм 

закону України), та 

заміні їх на сучасні у м. 

Знам’янка. 

  Про план заходів щодо 

проведення експертизи 

води в колодязях м.  

Знам’янка , с. 

Знам’янка, с. Водяне  

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про план заходів щодо 

боротьби з 

безпритульними 

тваринами. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

 2 квартал Про початок та перелік 

виконання заходів з 

благоустрою міста 

Знам’янка. 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про початок та перелік  

виконання робіт з 

грейдерування, 

відсипки, 

асфальтування, ремонту 

автошляхів та 

прибудинкових 

територій в місті 

Знам’янка 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про початок та перелік 

виконання робіт по 

заміні та ремонту 

світильників 

зовнішнього освітлення 

м. Знам’янка 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про початок та перелік  

виконання робіт з 

підвищення якості 

вивезення сміття у м. 

Знам’янка 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про початок та перелік  

виконання робіт з 

озеленення,  обрізки 

старих небезпечних 

дерев, бородьба з 

карантиними рослинами 

у м. Знам’янка 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про обґрунтованість 

тарифів на житлово-

комунальні послуги в 

м.Знам’янка 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про початок та перелік  

виконання робіт з 

перевірки правильності 

втановлених дорожніх 

знаків, та заміні їх на 

сучасні 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 



  Про результати 

експертизи води 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про забезпечення 

працівників 

господарчими електро-

бензо приладами 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про стан виконання 

депутатських звернень 

та запитів з питань 

житлового 

комунального 

господарства 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про організацію місць 

активного і пасивного 

відпочинку 

представників різних 

вікових груп (скверів та 

парків міста,площа 

Героїв Майдану,вулиця 

Жовтнева тощо) 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

  Про початок та перелік 

заходів з 

енергоефективності,що 

впроваджуються в 

м.Знам’янка в 2016 році 

управління 

 МА та ЖКГ 

Лаптєва Л.О. 

 3 квартал Про стан підготовки міста 

до роботи в осінньо-

зимовий період 2016-2017 

роки. 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

  Про хід виконання 

Програми підтримки 

житлового фонду та 

благоустрою у 

м.Знам’янка 2016-2017 

р.р. 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

  Про якість питної води 

в м.Знам’янка 

 

ЗВУВКГ 
БМЕУ-3 

О.Рябов 

С.Манько  

І.Лелека 

  Звіт про результати 

виконаної роботи ,які 

були заплановані на 

весняно-осінній період 

та надати у відсотках 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

 4 квартал Про підготовку 

житлового фонду та 

підприємств міста до 

осінньо-зимового 

періоду. 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

  Про хід виконання робіт 

з 

грейдерування,відсипки 

та асфальтування 

вулиць,автошляхів та 

прибудинкових 

територій в місті 

Знам’янка 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 



  Звіт про виконані 

роботи з 

енергоефективності в 

місті Знам’янка 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

 Протягом року Розгляд звернень 

громадян,підприємств,у

станов та організацій 

міста. 

Вивчення проблем та 

сприяння їх вирішенню 

в комунальних 

підприємствах міста.   

УМА та ЖКГ Л.Лаптєва 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 

 1 квартал Про стан підготовки 

питань, що  запропоновані 

для розгляду на сесії 

міської ради,  а саме  «Про 

стан соціального захисту 

населення та шляхи його 

вдосконалення через 

мережу соціальних аптек, 

соціальних торгових 

мереж, виконання 

законодавчих актів, що 

стосуються пільгових 

перевезень, оздоровлення 

ветеранів  праці» 

управління соціального 

захисту населення 
А.Волошина 

 

  Про стан медичного 

обслуговування 

мешканців м.Знам’янка, 

смт. Знам’янка Друга та 

с.Водяне. 

міськвиконком, 
Знам’янська ЦРЛ, 

КП «Знам’яська міська 

лікарня  ім.А.Лисенка» 

Р.Ладожинська 
І.Муравський 

Л.Полєжай 

 2 квартал Про стан соціального 

захисту населення та 

шляхи його 

вдосконалення через 

мережу соціальних аптек, 

соціальних торгових 

мереж, виконання 

законодавчих актів, що 

стосуються пільгових 

перевезень, оздоровлення 

ветеранів  праці 

управління соціального 

захисту населення 
А.Волошина 

 

 3 квартал Про стан соціального 

обслуговування самотніх, 

самотньо проживаючих 

ветеранів та інвалідів 

міста територіальним 

центром соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

м.Знам’янка, шляхи його 

покращення 

управління соціального 

захисту населення, 

територіальний центр 

А.Волошина 
Т.Костікова 

  Моніторинг заходів, 

критеріїв та вимог, 

спрямованих на 

запобігання та ліквідацію 

інфекційних захворювань, 

епідемій, збереження 

навколишнього 

  



природного середовища і 

санітарно-епідемічного 

благополуччя населення. 

 4 квартал Про стан виконання 

рішення міської ради, що 

стосується соціального 

захисту населення у  2 

кварталі 

управління соціального 

захисту населення 
А.Волошина 

  Про виконання в 

м.Знам’янка, смт 

Знам’янка Друга та 

с.Водяне законодавства у 

сфері соціального 

забезпечення та 

соціального захисту 

населення 

управління соціального 

захисту населення 
А.Волошина 

 Постійна комісія з питань землекористування та будівництва 

 щомісячно 

напередодні сесій 
Питання регулювання 

земельних відносин 
відділ земельних 

питань 
А.Грицюк 

 Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту 

 Лютий Про хід виконання 

міської цільової 

програми позашкільної 

освіти та        підтримки 

обдарованої молоді на 

період 2015-2017 роки. 

відділ молоді та 

спорту 

Р.Ладожинська 

  Про юридичний статус 

класів вечірньої форми  

навчання  НВК «ЗШ №2 

– ліцей» 

відділ освіти Л.Грекова 

 Березень Про хід виконання 

міської цільової 

соціальної програми 

розвитку фізичної 

культури і спорту на 

2012-2016 роки. 

відділ молоді та 

спорту 

Р.Ладожинська 

  Про оптимізацію мережі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста. 

відділ освіти Л.Грекова 

 Квітень  Про стан утримання  та 

навчально- 

тренувальної  роботи 

комплексної дитчо-

юнацької спортивної 

школи. 

відділ освіти Л.Грекова 

  Про виконання заходів з 

протипожежної безпеки 

закладів культури у 

2016 році. 

відділ культури та 

туризму 
С.Бабаєва 



 Травень Про заснування 

стипендії міського 

голови для відмінників 

навчання, переможців 

олімпіад та конкурсів – 

захистів  науково-

дослідницьких робіт. 

відділ освіти Л.Грекова 

 Червень Про хід робіт по заміні 

вікон на 

металопластикові 

енергозберігаючі 

склопакети в ДНЗ №6 

«Сонечко». 

відділ освіти Л.Грекова 

 Вересень Про результати 

оздоровчої кампанії 

дітей у 2016 році. 

відділ молоді та 

спорту 

Р.Ладожинська 

 Жовтень Про хід виконання 

міської програми 

розвитку культури на 

2016-2020 роки 

відділ культури  та 

туризму 
С.Бабаєва 

 Листопад Про хід виконання 

міської цільової 

комплексної програми 

розвитку закладів освіти 

міста на 2016-2018 роки 

відділ освіти Л.Грекова 

  Про хід виконання 

міської комплексної 

програми «Молодь 

Знам’янщини» на 2016-

2017 роки 

відділ молоді та 

спорту 

Р.Ладожинська 

 Грудень Про результати 

діяльності навчальних 

закладів – Знам’янський 

професійний ліцей та 

ПТУ – 12 – у мережі 

комунальних освітних 

закладів міста. 

відділ освіти Л.Грекова 

Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку міста 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий 

Про погодження 

напрямків використання 

бюджетних коштів 

відділом освіти, 

виділених у поточному 

році на капітальні 

видатки (спільно з 

комісією з питань 

освіти, культури, молоді 

і спорту) 

Відділ освіти Л.Грекова 



 Про напрямки 

використання 

бюджетних коштів, 

виділених у поточному 

році ПТУ № 12 та 

Ліцею № 3 (спільно з 

комісією з питань 

освіти, культури, молоді 

і спорту) 

Відділ освіти Л.Грекова 

 Про стан забезпечення 

контролю за 

надходженнями до 

міського бюджету від 

орендної плати за 

користування майном, 

що належить 

територіальній громаді. 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

К.Третьякова 

 Про погодження 

напрямків використання 

бюджетних коштів 

УМА та ЖКГ у 

поточному році у 

розрізі міських програм 

(спільно з постійною 

комісією з питань 

житлово-комунального 

господарства та 

охорони навколишнього 

середовища) 

УМА та ЖКГ Л.Лаптева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень 

Про погодження 

напрямків використання 

бюджетних котів 

управління соціального 

захисту населення у 

поточному році 

(спільно з постійною 

комісією з питань 

соціального захисту та 

охорон здоров’я) 

Управління 

соціального захисту 

населення 

А.Волошина 

 Про напрямки 

використання 

бюджетних коштів 

громадською 

організацією ветеранів, 

на фінансову підтримку 

якої виділені бюджетні 

кошти у поточному році 

( спільно з комісією з 

питань соціального 

захисту та охорони 

здоров’я) 

Управління 

соціального захисту 

населення, 

ветеранська 

організація 

А.Волошина  

Г.Бабійчук 



 Про стан забезпечення 

контролю за 

надходженнями до 

міського бюджету від 

оплати земельного 

податку та орендної 

плати за землю (спільно 

з комісією з питань 

землекористування та 

будівництва) 

ОДПІ 

 

 

 Про стан організації 

контролю за 

надходженням коштів 

до міського бюджету за 

пайову участь у 

розвитку 

інфраструктури міста 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі, 

відділ архітектури та 

містобудування 

К.Третьякова 

А.Заруцький 

 Про стан організації 

виконавчим органом 

ради контролю за 

кількістю пільгових 

перевезень міським 

транспортом та 

обґрунтування тарифів 

на проїзд 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

К.Третьякова 

  

 

 

 

квітень 

Про стан виконання 

міського бюджету у І 

кварталі 2016 року 

Фінансове 

управління 

Т.Іваськів 

 Про стан виконання 

рішень міської ради, 

контроль за виконанням 

яких покладено на 

постійну комісію з 

питань бюджету та 

економічного розвитку 

міста 

відділ по 

обслуговуванню ради 

Н. Брунцвік 

 Про стан забезпечення 

контролю за 

надходженнями до 

міського бюджету 

туристичного збору та 

вжиття заходів, 

направлених на їх 

збільшення. 

відділ культури та 

туризму, 

фінансове управління 

С.Бабаєва 

Т.Іваськів 

  

 

 

 

 

травень 

Про стан забезпечення 

контролю за 

надходженнями до 

міського бюджету 

акцизного податку з 

реалізації суб’єктами 

господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів. 

ОДПІ  



 Про інвестиційні наміри 

суб’єктів 

господарювання на 

території міста та 

заходи виконавчого 

комітету по розбудові 

інвестиційного 

потенціалу. 

 К.Третьякова 

 Про стан фінансового 

забезпечення медичної 

галузі міста та 

здійснення контролю за 

його ефективним 

використанням. 

КП «Відділкова 

лікарня 

ім.А.В.Лисенка», 

фінансове управління 

Л.Полежай 

Т.Іваськів 

  

 

 

 

 

червень 

Про стан фінансування 

профтехучилищ та 

фінансові потреби на їх 

функціонування до 

кінця бюджетного року. 

відділ освіти, 

фінансове управління 

Л.Грекова 

Т.Іваськів 

 Про результати 

перевірки дотримання 

громадськими 

організаціями Порядку 

використання 

бюджетних коштів, 

виділених на підтримку 

громадських організацій 

у поточному році. 

Члени комісії  

 Про стан забезпечення 

контролю за 

надходженням до 

міського бюджету від 

плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством. 

фінансове управління Т.Іваськів 

  

 

 

 

липень 

Про стан виконання 

міського бюджету за І 

півріччя 2016 року та 

(при необхідності) 

оптимізацію видаткової 

частини. 

фінансове управління Т.Іваськів 

 Про фінансово-

господарську діяльність 

комунальних 

підприємств та стан 

надходження до 

міського бюджету 

частини їх чистого 

прибутку. 

фінансове 

управління, 

керівники 

комунальних 

підприємств 

 

Т.Іваськів 

 Про стан виконання 

плану соціально-

економічного розвитку. 

відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

К.Третьякова 



  

 

 

вересень 

Аналіз рішень 

виконавчого комітету 

про встановлення 

розміру пайової участі у 

розвитку 

інфраструктури міста та 

шляхи збільшення цієї 

дохідної частини 

міського бюджету. 

керуюча справами, 

відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі,  

відділ архітектури та 

містобудування 

І.Ратушна 

К.Третьякова 

А.Заруцький 

 Про стан використання 

бюджетних коштів, 

використаних у 

поточному році  УМА 

та ЖКГ (спільно з 

комісією з питань 

житлово-комунального 

господарства та 

охорони навколишнього 

середовища) 

УМА та ЖКГ 

 

Л.Лаптева 

  

 

 

 

 

 

жовтень 

Про стан виконання 

міського бюджету за 9 

місяців 2016 року. 

фінансове управління Т.Іваськів 

 Про хід виконання 

плану соціально-

економічного розвитку 

міста за 9 місяців 2016 

року. 

фінансове управління Т.Іваськів 

 Про стан виконання 

рішень міської ради, 

контроль за виконанням 

яких покладено на 

постійну комісію з 

питань бюджету та 

економічного розвитку 

міста. 

голова комісії М.Терновий 

 Про роботу фінансового 

управління по 

виявленню додаткових 

резервів і додаткових 

доходів до бюджету. 

фінансове управління Т.Іваськів 

  

 

 

 

листопад 

Звіт розпорядників про 

стан використання 

бюджетних коштів у 

поточному році та 

потреби на наступний 

бюджетний рік. 

фінансове 

управління, 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Т.Іваськів 

 Про прогнозні 

надходження до 

міського бюджету у 

2017 році 

фінансове управління Т.Іваськів 

 Про результати  

фінансово-

господарської 

діяльності міських 

комунальних 

відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

К.Третьякова 



підприємств. 

  

 

 

грудень 

Про погодження 

основних показників 

міського бюджету на 

2017 рік. 

фінансове управління Т.Іваськів 

 Про стан виконання 

рішень постійної 

комісії, прийнятих у 

поточному році. 

відділ по 

обслуговуванню 

ради, 

голова постійної 

комісії 

Н.Брунцвік 

М.Терновий 

 Про стан виконання 

міських програм, 

контроль за виконанням 

яких покладено на 

постійну комісію. 

Виконавці програм Н.Брунцвік 

М.Терновий 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

   
Додаток 3 

      до рішення міської ради 

від  22 січня 2016р. .№90 

 
Календар 

пленарних засідань Знам‘янської міської ради, засідань постійних комісій міської ради, проведення 

Днів депутата  на  2016 рік 

 

№ 

п/п 

Заходи Місяці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Календарні дні місяців 

1. Засідання 

постійних 

комісій 

20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 14 

2. Пленарні 

засідання 

22 19 18 22 20 17 22 19 23 21 18 16 

3. Засідання 

профільних 

комісій  

за окремим рішенням комісії 

3. Дні депутата 1 раз на квартал 

 

 

         Міський голова   С.Філіпенко 

 

 

Слухали: Про затвердження Програми розвитку ринків міста Знам’янка на 2016-2017 роки. 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Вирішили: Рішення  №91 затвердити  із змінами та доповненнями за результатами 

голосування. 

за – 30 

проти – 0 

утримався – 1 

 

 

 

 

 



 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №91 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження Програми 

розвитку  ринків  міста Знам'янка  

на 2016-2017 роки 

 

З метою впорядкування діяльності ринків та приведення їх у відповідність до вимог 

законодавчих і нормативних актів України в частині створення належних умов для покупців, 

забезпечення захисту їх прав  щодо безпеки і якості продукції та товарів, які реалізуються на 

ринках, дотримання правил протипожежної безпеки, ветеринарно-санітарних норм і правил, 

поступового переходу до сучасних форм організації торговельної діяльності, підвищення якості 

обслуговування населення, відповідно до Указу Президента України від 23 травня 2001 року 

№334 «Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів», постанови Кабінету міністрів України від 15.06.2006 року №833 «Про 

затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів», Постанови КМУ від 13.12.2001р. №1662 "Про 

схвалення Концепції вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів", листа заступника голови облдержадміністрації від 23.10.2015р. №01-

18/1179/3 "Про розробку програм розвитку ринків",  керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р іш и л а : 

 
1. Затвердити Програму розвитку  ринків міста Знам'янка на 2016-2017 роки (додається). 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі  (нач.К.Третьякова). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань споживчого 

ринку, підприємництва, правової політики (гол.С.Кліпацький) та житлово-комунального 

господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. Н.Клименко). 

 

 

Міський голова      С.Філіпенко 

 

 
Затверджено 

рішенням міської ради 

від  22 січня  2016 року №91 

 

Програма 

розвитку ринків   міста  Знам`янка на 2016-2017 роки 

 

 Вступ 

Програма вдосконалення функціонування ринків міста Знам'янка на 2016-2017 роки (далі – 

Програма) розроблена на підставі положень Конституції України, Закону України «Про 

безпечність та якість харчових продуктів», Указу Президента України від 23 травня 2001 року 

№334 «Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів», постанов Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року №868 «Деякі 

питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»,  правил 

торгівлі на ринках, затверджених спільним наказом міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, Постанови КМУ від 13.12.2001р. №1662 "Про схвалення 



Концепції вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів", листа заступника голови облдержадміністрації від 23.10.2015р. №01-18/1179/3 "Про 

розробку програм розвитку ринків". 

      Програма є комплексом заходів, спрямованих на виконання пріоритетних завдань і вирішення 

питань реалізації державної політики щодо вдосконалення діяльності роздрібних  ринків (далі-

ринків), основними функціональними обов'язками яких є: 

 - задоволення попиту населення на товари народного споживання, підвищення культури 

торговельного обслуговування громадян; 

 - забезпечення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів народного 

споживання і надання різноманітних послуг споживачам, виробникам, продавцям. 

Програма  передбачає поступове вдосконалення функціонування ринків міста та 

перетворення їх у сучасні торговельно-сервісні комплекси, які будуть представляти   собою 

сукупність функціонально та організаційно взаємопов'язаних об'єктів торгівлі і пунктів по 

наданню послуг, зосереджених у єдиному будівельно-архітектурному комплексі із спільним 

органом управління. 

 

І.Загальні положення 

За останні роки в місті спостерігається тенденція до щорічного збільшення кількості 

торгових місць на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

Ринок – це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням міської ради 

земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками 

якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-

продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій. 

Торгівля на ринках відчутно впливає на стан забезпечення населення продовольчими та 

непродовольчими товарами і формування бюджету. Разом з тим, неконтрольоване зростання 

стихійної торгівлі посилює тінізацію обігу товарів та послуг. 

Продовольчі та змішані ринки відіграють виключно важливу роль у забезпеченні 

населення товарами першої необхідності, предметами культурно-побутового та господарського 

призначення. У складі ринкових комплексів функціонують магазини, павільйони, палатки, кіоски 

і лотки. 

У цій Програмі під функціонуванням ринків  розуміється діяльність ринків міста, на яких 

забезпечуються: 

- належні умови для: купівлі-продажу товарів однієї з груп – продовольчих чи 

непродовольчих; надання послуг продавцям, покупцям і товаровиробникам; 

- належний контроль за додержанням:  прав споживачів; правил торгівлі; санітарних 

вимог; якості і безпеки товарів (робіт, послуг), що реалізуються  в межах ринків. 

 

ІІ. Мета Програми 

Основною метою програми є: 

-    визначення місця і ролі ринків як складової внутрішнього споживчого ринку; 

-    підвищення соціально-економічної ефективності їх діяльності; 

- удосконалення відносин між суб’єктами підприємницької діяльності та споживачами; 

- поетапне перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси із розвиненою 

матеріально-технічною базою, які мають забезпечити максимальні зручності для 

товаровиробників, реалізаторів та покупців із гарантованою високою якістю продукції і послуг; 

-  задоволення потреб населення у товарах народного споживання. 

 

ІІІ. Аналіз сучасного стану розвитку ринків міста 

Ринки як елемент інфраструктури внутрішньої торгівлі відіграють певну позитивну роль в  

умовах розвитку ринкової економіки: 

- забезпечують зайнятістьі соціальну підтримку певної частини населення; 

- надають організаційну підтримку суб'єктам малого та середнього бізнесу шляхом 

створення для них додаткової кількості торгівельних місць. 

На території м.Знам`янки станом на 01.01.2016 року розміщено п'ять ринків, а саме: 

Центральний колгоспний ринок 

«Райспоживтовариство» 

вул.Куйбишева 



Знам'янське міське комунальне підприємство 

"Ринокторгсервіс" 

вул. Матросова 

Ринок "Залізничник" приватного підприємця вул. Калініна,132 

Ринок «Привокзальний» приватного 

підприємства "Фенікс" 

вул.Енергетиків,1 

Ринок "Прок" приватного підприємця вул. Рози Люксембург,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. 

Разом з тим, на ринках за останні роки має місце низка проблем, а саме: 

-   існування проявів торгівлі в невстановлених місцях; 

- недостатня кількість торгових місць на ринкових площах КП «Ринокторгсервіс» та ринку 

"Прок"   для продажу сільськогосподарської продукції; 

- недостатній рівень якості продовольчих товарів; 

- незадовільний стан павільйонів для торгівлі  молочною, м'ясною, рибною та овочевою 

продукцією на центральному ринку; 

- незадовільний стан благоустрою територій ринків. 

 

ІV. Пріоритетні напрямки розвитку ринків,  основні завдання  

та заходи щодо їх реалізації 

Необхідною  передумовою  для  розвитку  ринку  є  запровадження  у всьому  комплексі  

організаційно-технічного  забезпечення  чітких  правил  і норм,  дотримання  яких  дозволить  

визначити  спеціалізацію  об'єкта,  шляхи розвитку  матеріально-технічної  та  інформаційної  

бази,  сформувати перспективний план розвитку ринку.  

Процес  удосконалення  функціонування  ринків  з  продажу продовольчих  і  непродовольчих  

товарів  вимагає  певних  капіталовкладень,  які повинні окупитися за рахунок коштів 

населення(кінцевих споживачів).  

Розвиток  ринків  міста  має  здійснюватись  у  таких  пріоритетних напрямах:  

1) формування  на  території  міста  інфраструктури  сучасно  оснащених ринків,  яка  

відповідає  чинному  законодавству  України,  нормативно-правовим актам та 

потребам населення у  споживанні товарів та послуг 

Основні завдання для реалізації  пріоритетного напряму:  

- виконання рекомендованих правил організації діяльності ринків;  

-  розширення  функцій  ринків,  зокрема  надання  послуг,  інфраструктурне  та інформаційне 

обслуговування;  

- постійний моніторинг виконання перспективних планів розвитку ринків.  

2)  розвиток,  реконструкція  існуючих  на  ринках  майданчиків сільгосппродукції 

Основні завдання для реалізації  пріоритетного напряму:  

-  створення  на  ринках  міста  умов  для  продажу  сільськогосподарської продукції  

безпосередньо  її  виробниками (сільськогосподарськими підприємствами,  фермерськими  

господарствами,  особистими  підсобними господарствами(тощо);  

-  забезпечення  функціонування  на  продовольчих  ринках  майданчиківсільгосппродукції з 

торговельною площею не менше 25% від загальної площі ринку.;  

-  ліквідація  неорганізованої ("стихійної")  торгівлі  на  територіях,  прилеглих до ринків або 

розташованих поблизу них.  

3)оптимізація  системи  руху  споживчих  товарів  від  виробника  до споживача, який 

купує товари на ринку 

Основні завдання для реалізації  пріоритетного напряму:  

-  побудова  або  реконструкція  на  ринках  терміналів  для  зберігання продовольчої продукції, у 

тому числі овочевої;  

- приведення тарифів на послуги й оплату за оренду торговельної площі та на послуги 

ветеринарних лабораторій до економічно обґрунтованих;  

-  створення  умов  для  оптимізації  процесів  ціноутворення  і  підвищення 

конкурентоспроможності продукції, яка реалізується на ринках.  



4)  створення  на  ринках  міста  умов  щодо  безумовного  виконання  вимогчинного 

законодавства України 

Основні завдання для реалізації  пріоритетного напряму:  

-  підвищення  рівня  знань  у  сфері  чинного  законодавства  України,  нормативно-правових  та  

регуляторних  актів  у  суб'єктів,  які  здійснюють торговельну діяльність на ринках;  

-  подальше  спрямування  діяльності  ринків  у  цивілізоване  русло,  зменшення надходження  

для  продажу  на  ринках  неякісних  і  фальсифікованих  товарів,  посилення  процесу  детінізації  

товарно-грошового  обігу  шляхом  вжиття контрольно-наглядових  заходів,  передбачених  

чинним  законодавством України, органами державного контролю. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми  для виконання  

основних пріоритетних напрямів та завдань 

Фінансування  розвитку  ринків  має  здійснюватися  за  рахунок коштів суб'єктів 

господарювання (власників ринків та підприємців) та інших джерел, які не заборонені 

законодавством.  

Для  проведення  структурної  перебудови  та  активізації  позитивних ринкових  процесів  у  

функціонуванні  ринків  доцільно  використання  таких джерел інвестування:  

-  власні  кошти  ринків  для  модернізації,  насамперед,  торговельно-технологічного  обладнання  

та  складського  устаткування,  упровадження передових  технологій  торговельного  

обслуговування,  зберігання  товарів  і наближення їх до споживачів;  

-  заощадження  і  накопичення  коштів  фізичних  та  юридичних  осіб,  які здійснюють 

торговельну діяльність на ринках;  

-  активізація  інвестиційного  процесу,  який  сприятиме  наданню  інвесторам права власності на 

земельну ділянку під розміщення ринків;  

-  фінансові  ресурси комерційних  банків,  страхових компаній,  інших  суб'єктів фінансового 

ринку у формі інвестицій у статутний фонд ринку. 

 

VІ. Результати, які очікуються від реалізації Програми 
Як результат реалізації Програми очікується:  

-  формування  на  території  міста  інфраструктури  сучасно  оформлених  і оснащених  ринків  

різних  територіальних  масштабів  та  спеціалізацій,  яка відповідає  чинному  законодавству  

України,  нормативно-правовим  актам  та потребам населення у  споживанні товарів і послуг;  

-  оптимізація  системи  руху  споживчих  товарів  від  виробника  до  споживача,  який  купує  

товари  на  ринку,  зменшення  кількості  посередників  у  ланцюгу просування товару від 

виробника до споживача;  

-  забезпечення  на  змішаних  роздрібних  ринках  створення  торгових  місць  із продажу  

продовольчої  та  сільськогосподарської  продукції  на  рівні,  не  менше 25% від загальної 

кількості торгових місць.  

Реалізація  Програми  буде здійснюватися за рахунок коштів суб’єктів господарювання 

(власників ринку та підприємців). 

 

VII. Заходи з виконання Програми 
№ 
з/п 

 

Зміст заходів Термін 
виконання 

 

Відповідальні за 

виконання 

1 Забезпечити на ринках міста оновлення генеральних 

схем ринків, узгодження їх з державними органами 

контролю та з органами місцевого самоврядування 

Щороку 
2016-2017 

Керівники ринків 

2 Провести  інвентаризацію  ринків,  що функціонують  

на  території  міста,  визначивши  по  кожному  

наявність генеральних  планів,  спеціалізацію,  

розміри земельних  ділянок,  виділених  під  ринки, 

відповідність  стану  організації  діяльності ринків 

рекомендованим правилам. 

Щороку 
2016-2017 

Керівники ринків, 

начальники 

управлінь та 

відділів 

міськвиконкому 

3 Розробити  та  узгодити  з  органами місцевого  

самоврядування  перспективні плани розвитку ринків.  

Копії планів надати в відділ економічного розвитку, 

щопівроку Керівники ринків, 

відділ 

економічного 



промисловості, інфраструктури та торгівлі розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 
4 Організувати  моніторинг  виконання перспективних  

планів  розвитку  ринків з  обов'язковим  аналізом  

витрат  ринків на їхній розвиток 
 

Постійно 
2016-2017 

Керівники ринків, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 
5 Визначити  на  ринках  міста  торговельні площі,  

пристосовані  для  торгівлі сільгосппродукцією,  

кількість  торгуючих,  в тому числі кількість 

сільгоспвиробників 
 

щокварталу Керівники ринків, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 
6 Забезпечити  відповідні  умови  для  продажу 

продукції  власного  виробництва  з  метою 
здійснення  безперешкодної  торгівлі 
сільгосппродукцією на ринках міста 
 

Постійно 

2016-2017 

Керівники ринків, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 
7 Сприяти  організації  торгівлі  на  ринках 

сільгосппідприємствами  та  представниками 
власних господарств 
 

Постійно 

2016-2017 

Керівники ринків, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 
8 Запровадити  разом  із  правоохоронними 

органами  заходи  щодо  ліквідації  стихійної 
торгівлі  на  територіях,  прилеглих  до  ринків або 

розташованих поблизу них 

Постійно 
2016-2017 

Знам'янський 

відділ поліції 

ГУНП в 

Кіровоградській 

області, відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі; 

контролюючи 

органи; СЕС, 

Ведслужба. 
9 Сприяти  облаштуванню  ринків  необхідною 

кількістю  складських  приміщень,  терміналів  для  

зберігання  товарів,  продовольчої  та  овочевої  

продукції,  оснащення  їх  системами  водопостачання,  

водовідведення  опалення,  електрозабезпечення тощо 

Постійно 
2016-2017 

Керівники ринків, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі; СЕС 
10 Проводити  моніторинг  цін  на  основні  споживчі  

товари,  що  реалізуються  на ринках 
подекадно Керівники ринків, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 
11 Забезпечити  належний  рівень  контролю 

за  дотриманням  суб’єктами господарювання  різних  

Постійно 
2016-2017 

Керівники ринків, 

відділ 



форм  власності правил  торгівлі  на  ринках,  

ветеринарних,  санітарних  і  протипожежних  вимог  

та правил безпеки праці 
 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі; 

контролюючи 

органи; СЕС 
12 Передбачити у перспективних планах розвитку ринків  

впровадження використання на ринках паперового 

пакування товарів під час їх реалізації  

Постійно 
2016-2017 

Керівники ринків 

 

 

 

Слухали: Про надання погодження комунальному закладу «Знам’янська міська лікарня імені 

А.В.Лисенка» на укладання договорів оренди нежитлових вбудованих приміщень 

під розміщення аптек. 

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

інфраструктури та торгівлі 

Вирішили: Рішення  №92 затвердити  за результатами голосування. 

за – 31 

проти – 0 

утримався – 0 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №92 

м.Знам’янка 

 

Про  надання  погодження  комунальному  закладу 

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

на  укладання  договорів  оренди нежитлових 

вбудованих  приміщень під  розміщення аптек 

 

У зв’язку з  прийняттям  у  комунальну  власність  міста Державного закладу  «Відділкова 

лікарня станції Знам’янка»  правонаступником  якого  є комунальний  заклад «Знам’янська  

міська  лікарня  імені А.В. Лисенка», розглянувши  лист в.о. головного  лікаря  комунального 

закладу  Полежай  Л.Б. щодо  вирішення  питання по  здачі в  оренду суб’єктам  господарювання  

трьох  нежитлових  вбудованих  приміщень  під розміщення  аптек, договори оренди  з  якими 

раніше укладало  регіональне  відділення Фонду державного  майна  України  по  

Кіровоградській  області,   керуючись  ст. 26  п.1 п/п 31, ст. 60 Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  міська  рада 

В и р і ш и л а : 
 

1. Надати погодження  комунальному  закладу «Знам’янська  міська  лікарня  імені А.В. 

Лисенка»  на  укладання  з  діючими орендарями договорів  оренди нежитлових вбудованих  

приміщень під розміщення  аптек за адресою  м.  Знам’янка,  вул. Жовтнева, 15: 

 На  першому поверсі  терапевтичного  відділення,  площею 20,65 кв. м  з  ТОВ 

«Цілительниця»; 

 На першому  поверсі поліклінічного  відділення,  площею 35,66  кв. м. з ТОВ 

«Цілительниця»; 

 На першому  поверсі поліклінічного  відділення,  площею 20,07 кв. м. з фізичною  

особою – підприємцем Романенко  Наталією  Петрівною. 

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

договори  оренди,  зазначені  в  пункті  1  даного  рішення, відповідно  до  вимог  рішення  

міської  ради  від 07.02.2008  року №514  «Про методику  розрахунку  і  порядок  

використання плати  за  оренду  майна  територіальної  громади  м. Знам’янка». 



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

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

 

 

Міський голова     С. Філіпенко 

 

 

Слухали: Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №122 по вул.Фрунзе. 

Інформувала:М.Берлова – головний спеціаліст УМА та ЖКГ. 

Вирішили: Рішення  №93 затвердити  із доповненням п.3 за результатами голосування. 

за – 27 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 5 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                     №93 

м.Знам’янка 

 

Про виключення з переліку об’єктів 

комунальної власності міста  

житлового будинку № 122 

по вул. Фрунзе 

 

          Розглянувши звернення голови правління ОСББ «Перспективне» Шуліки П.М. від 

19.11.2015 р. №Ш-989 про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста 

житлового будинку №122 по вул.Фрунзе у зв’язку із його передачею з балансу КП «Знам’янська 

ЖЕК №1» у колективну власністьОСББ «Перспективне», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Виключити з переліку об’єктів комунальної власності міста житловий будинок  №122 по 

вул. Фрунзе, який передається з балансу комунального підприємства «Знам’янська 

житлово-експлуатаційна контора №1» (кер. Е. Дегтярь) у колективну власність ОСББ 

«Перспективне» (голова правління Шуліка П.М.), за виключенням неприватизованого 

житла, залишивши на балансі комунального підприємства «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1» без балансової вартості до оформлення права власності на 

дане житло. 

2. Відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі 

(нач. Третьякова К.В.) провести необхідні зміни в переліку об’єктів комунальної власності 

міста. 

3. Зобов’язати голову ОСББ «Перспективне» Шуліку П.М. звернутись до відділу земельних 

питань Знам’янської міської ради для оформлення правовстановчих документів на 

земельну ділянку після реєстрації права власності на будинок у місячний термін. 

4. Організацію виконання даного рішення  покласти на начальника управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Л.Лаптєва. 

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

комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. 

Н.Клименко). 

 

 

Міський голова                                                         С.Філіпенко 



 

 

Слухали: Про внесення доповнень до Програми енергоефективності міста Знам’янка на 2014-

2018 роки. 

Інформувала:М.Берлова – головний спеціаліст УМА та ЖКГ. 

Вирішили: Рішення  №94 затвердити  за результатами голосування. 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 1 

не голосували – 1 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №94 

м.Знам’янка 

Пров несення доповнень  до Програми  

енергоефективності міста Знам’янка  

на 2014-2018 роки 

 

   З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст. 26 

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

 

В и р іш и л а: 

 

1. Внести доповнення до Програми енергоефективності міста  Знам’янка на 2014-2018 роки, 

затвердженої рішенням Знам’янської міської ради від 29 листопада 2013 року №  1108, 

доповнивши розділ ІІІ Орієнтовного переліку заходів та проектів щодо виконання 

Програми енергоефективності міста Знам’янка на 2014-2018 роки пунктами 9, 10, 11.  

№ 

п/п 

Назва 

заходу/проекту 

Відповідальний 

за виконання 

Орієнтовна 

вартість 

Термін 

реалізації 

Джерело 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

ІІІ Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій 

9 

Капітальний 

ремонт мереж 

зовнішнього 

освітлення 

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

 2016-2018 МБ 

Забезпечення 

мешканців 

міста 

освітленням 

10 

Заміна ламп 

розжарювання 

на енергозбері 

гаючі 

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

 2016-2018 МБ 

Забезпечення 

мешканців 

міста 

освітленням, 

зменшення 

обсягів 

споживання 

електричної 

енергії та 

використання 

бюджетних 

коштів з 

одночасним 

покращенням 

якісних 

характеристик 

роботи мереж 



2. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Л. Лаптєву. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з              

питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. Н. Клименко). 

 

Міський голова                                                   С. Філіпенко 

 

 

Слухали: Про хід виконання Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту 

в місті Знам’янка на 2012-2016 роки за 2015 рік. 

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

Вирішили: Рішення  №95 затвердити  за результатами голосування. 

за – 28 

проти – 0 

утримався – 1 

не голосували - 1 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №95 

м.Знам’янка 

 

Про хід виконання Міської цільової програми  

розвитку фізичної культури та спорту  

в місті Знам’янка на 2012-2016 роки за 2015 рік 

зовнішнього 

освітлення 

11 

Заміна 

світильників на 

сучасні 

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

 2016-2018 МБ 

Забезпечення 

мешканців 

міста 

освітленням, 

зменшення 

обсягів 

споживання 

електричної 

енергії та 

використання 

бюджетних 

коштів з 

одночасним 

покращенням 

якісних 

характеристик 

роботи мереж 

зовнішнього 

освітлення 



      Заслухавши інформацію начальника відділу молоді та спорту Р.А.Ладожинської  про хід 

виконання Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Знам’янкана 

2012 – 2016 роки за 2015 рік, відповідно до  Закону України “Про внесення змін до Закону 

України “Про фізичну культуру і спорт”, постанови  Кабінету Міністрів України від 6 лютого 

1992 року № 63 «Про впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у галузі 

спорту» та інших законодавчих актів України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

31 серпня 2011 року № 828-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”, керуючись ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Інформацію про хід виконання Міської цільової програми розвитку фізичної культури та 

спорту в місті Знам’янка на 2012 – 2016 роки за 2015 рік взяти до відома (додається).  

2.  Залученим до виконання зазначеної програми відділам, управлінням та службам надавати 

інформацію про проведену роботу відділу молоді та спорту щороку до 1 листопада. 

3. Організацію виконання даного рішення  покласти на начальника відділу  молоді та спорту 

Р.Ладожинську. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

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

 

 

Міський голова     С.Філіпенко 

 

 

Слухали: Про затвердження Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки. 

Інформував:Ю.Данільченко – начальник юридичного відділу. 

Вирішили: Рішення  №96 затвердити  із доповненням за результатами голосування. 

за – 29 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №96 

м.Знам’янка 

Про  затвердження Міської 

програми правової освіти 

населення  на 2016- 2020  

роки 

 

 Розглянувши проект Міської  програми  правової освіти населення  на 2016 -2020 роки та з 

метою  реалізації  вимог статті 57 Конституції України, підвищення рівня  правової освіти 

населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, та на виконання  

Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року №992 «Про Національну  програму  правової 

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

міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Затвердити Міську програму правової освіти населення на 2016-2020 роки(додається). 

2. Голові міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення  надавати відповідну 

інформацію про хід виконання програми  до Кіровоградської обласної державної адміністрації 

щороку  до 20 липня (за півріччя) та до 05 січня (за рік). 

3. Рішення міської ради від 26.11.2010 року №52 «Про затвердження Міської програми правової 

освіти населення на 2011 – 2015 роки» визнати таким, що втратило чинність. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

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

 
  Міський голова     С.Філіпенко 

 
   Затверджено 

  рішенням  міської ради 

  від  22 січня  2016 року №96 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

правової освіти населення на 2016– 2020 роки 

І. Загальні положення 
Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад 

громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури 

населення.  

Конституцією України кожному громадянину гарантується право знати свої права та 

обов’язки. 

У зв’язку з тим, що у 2015 році закінчується термін дії попередньої «Програми» на 2010-

2015 роки постала необхідність затвердження нової «Програми правової освіти населення на  

2016-2020 роки». 

Міська «Програма правової освіти населення на 2016 – 2020 роки» (далі – Програма) 

розроблена на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 «Про 

Національну програму правової освіти населення», яка передбачає створення необхідних умов 

для набуття та використання широкими верствами населення правових знань і навичок у їх 

застосування, забезпечення доступу до джерел правової інформації, визначає основні напрями 

право освітньої діяльності й першочергові заходи щодо їх реалізації. 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма 

Зважаючи на те, що стан правової свідомості і правової культури суспільства суттєво 

відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення громадян до 

права і правових цінностей, що ними охороняються, залишається значною кількістю 

правопорушень.  

У зв’язку з цим виникає потреба посилення виховної ролі правової освіти, формування 

високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття 

інноваційних процесів у суспільстві. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення 

системи правової освіти населення міста Знамянка, смт,Знам’янка Друга та с. Водяно, набуття 

громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми 

Мету Програми передбачається досягти шляхом: 

- утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових 

цінностей, високих моральних засад у суспільному житті; 

- визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої 

правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства; 

- органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною; 

- розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямків і форм право 

освітньої діяльності; 

- поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної 

діяльності у сфері правової освіти; 

- залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти; 



- сприяння самоосвіти населення з питань права і держави; 

- забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел; 

- систематичного і безперервного поширення серед населення знань про державу, у тому 

числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації 

нормативно-правових актів, широко розповсюдження правової літератури. 

Строк виконання Програми – п’ять років (з 2016 по 2020 роки). 

Фінансового забезпечення дана Програма не потребує. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської 

молоді, громадян, які перебувають на державній службі, викладачів правових дисциплін; 

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободу та 

обов’язки; 

- широке інформування населення про правову політику держави та законодавство; 

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації; 

- вдосконалення системи правової освіти населення. 

Реалізація Програми сприятиме: 

- підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в 

цілому; 

- формування у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, 

загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму; 

- підвищення рівня правової поінформованості населення. 

 

VI. Основні напрями правової освіти та форми її реалізації 

Правова освіта населення – процес засвоєння знань про основи держави та права, 

виховання у громадян поваги до закону, до права людини, небайдужого ставлення до порушень 

законності та правопорядку, це цілеспрямована, систематична діяльність державних органів, 

громадських організацій і трудових колективів по формуванню та підвищенню у громадян 

правової свідомості і правової культури. 

Усі громадяни України мають право на набуття необхідного їм мінімуму  правових знань. 

Це право забезпечується розгалуженою мережею загальних та спеціальних навчально-виховних 

закладів незалежно від форм власності, широким правовим інформування населення через ЗМІ та 

культурно-освітні установи.  

Правова освіта є обов’язковою в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх 

закладах, на підприємствах, установах, організаціях міста. 

Правова освіта забезпечується :  

  активною участю в її організації місцевих органів влади і самоврядування, навчальних 

закладів міста, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і 

підпорядкування; 

 безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань; органічним 

поєднанням правової освіти із загальною, професійною і культурною освітою, політичним, 

економічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання; 

 відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про процеси у правовій 

сфері; 

 поєднанням правової освіти із загальною, професійною і культурною освітою, 

політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання; 

 систематичністю і безперервністю поширення і одержання знань про державу і право; 

 диференційованим підходом до навчально-виховного та правоосвітнього процесу. 

З метою оперативного вирішення питань, координації і методичного забезпечення 

правової.освіти в місті при Знам’янському місквиконкомі діє міжвідомча координаційно-

методична рада (далі – МКМР)  з правової освіти населення. 



Міська рада, за поданням Знам’янського міськрайонного управління юстиції, утворює 

МКМР, затверджує Положення про неї, вирішує інші питання щодо організаційного і 

матеріально-технічного забезпечення її діяльності. 

Для здійснення правової  освіти в місті використовуються друковані та аудіовізуальні засоби 

масової інформації, мережа бібліотек та навчальних закладів. 

Правова освіта починається у сімї, дошкільних виховних закладах, де дітям надають 

початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, 

вихователів, ровесників, людей похилого віку та інших осіб.  

У сімї, дошкільних виховних закладах освіти морально-правове навчання, як правило, 

носить характер гри. Гра здійснюється на основі програми і методичних вказівок, які 

затверджуються Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством юстиції України. 

Правознавство належить до обов’язкових дисциплін ЗОШ, професійних навчально-

виховних навчальних закладів. Обсяг і зміст курсу правознавства виховних закладів є потребою 

суспільства у підготовці правосвідомого громадянина, а для професійних навчально-виховних 

навчальних закладів курс правознавства характеризується, крім того, і високими вимогами до 

кваліфікації працівників. 

У навчально-виховних закладах здійснюється широка позакласна правовиховна робота, до 

якої залучаються юристи, працівники правоохоронних органів, інші фахівці. 

 Міська Програма позакласної роботи з юридичних дисциплін затверджується відділом 

освіти міськвиконкому за погодженням з міськрайонним управлінням юстиції. 

З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними 

своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на 

підприємствах, установах, організаціях запроваджується правова освіта. 

Преса, телебачення і радіо систематично інформують населення про законодавчі та інші 

нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, виконавчої, та судової влади, а 

також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх,  їх 

профілактику тощо. 

Для кваліфікованої правової освіти населення міста у ЗМІ можуть створюватись загальні і 

навчальні радіомовні канали, випуски журналів, а також запроваджуватися сторінки, рубрики 

тощо. 

Державні та комунальні заклади культури (центри культури та дозвілля, будинки 

культури,  бібліотеки та інші) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність.  

З цією метою ними за участю органів юстиції, інших державних органів та організацій на 

громадських або госпрозрахункових засадах створюються університети  правових знань, 

лекторії, проводяться виставки юридичної літератури, читацькі конференції, тематичні концерти 

та інші заходи. 

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.  

Методичні матеріали щодо цієї форми навчання розробляються міською МКМР, 

міськрайонним управлінням юстиції. 

Напрями реалізації та заходи міської програми правової освіти населення на 2016-2020 

роки (наведені у додатку до Програми). 

 

VII. Координація і контроль за ходом виконання Програми 

Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою будуть: 

- розпорядження міського голови або рішення міськвиконкому про встановлення 

контролю за ходом реалізації Програми; 

- щопіврічна звітність структурних підрозділів міськвиконкому про стан виконання 

відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття 

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми; 

- залучення ЗМІ для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та 

недоробок. 

  Відповідальним виконавцем Програми є Знам’янське міськрайонне управління юстиції. 

Виконавці програми: управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому, 

відділ освіти міськвиконкому, служба у справах дітей міськвиконкому, центр соціальних служб 

для сім’ї та молоді міськвиконкому, відділ культури і туризму міськвиконкому що півроку – до 5 

числа наступного за звітним періодом, звітує Знам’янському міськрайонному управлінню 



юстиції про хід виконання Програми. Знам’янське міськрайонне управління юстиції надає 

узагальнену інформацію на розгляд міжвідомчій координаційно-методичній раді з правової 

освіти населення міста Знам’янка.   

Контроль за виконанням Програми здійснюється міською радою та її виконавчим 

комітетом. 

 
Додаток  

                                                                                    до розділу УІ  Міської програми правової    освіти насення 

  НАПРЯМИ    РЕАЛІЗАЦІЇ      ТА   ЗАХОДИ 

                                         міської програми правової освіти населення 
№

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Очікувані 

результати 

1. Створення 

необхідних умов 

для набуття 

широкими 

верствами 

населення 

правових знань та 

навичок у їх 

застосуванні 

1.1 Вживати у межах своєї 

компетенції заходів щодо 

практичної реалізації 

програми, систематично 

аналізувати стан правової 

освіти населення та 

вносити пропозиції щодо 

його вдосконалення 

 

 

 

 

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції, відділ 

освіти,  

центр соціальних 

служб для сім’ї 

та молоді 

міськвиконкому, 

юридичний 

відділ 

міськвиконкому 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

культури як 

окремих 

громадян, так і 

суспільства у 

цілому. 

Підвищення 

рівня правової 

поінформованос

ті населення 

1.2 Проводити тематичні 

семінари, конференції, 

симпозіуми, диспути з 

проблемних питань права 

 

 

 

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції, відділ 

освіти,  

центр соціальних 

служб для сім’ї 

та молоді 

міськвиконкому, 

юридичний 

відділ 

міськвиконкому 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

культури як 

окремих 

громадян, так і 

суспільства у 

цілому. 

Формування у 

громадян поваги 

до права, 

гуманістичних  

правових ідей, 

загальнолюдськи

х та 

національних 

правових 

цінностей, а 

також подолання 

правового 

нігілізму 

1.3.Проводити серед 

учнівської молоді та інших 

верств населення 

олімпіади, конкурси, 

вікторини тощо на краще 

володіння правовими 

знаннями 

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції, відділ 

освіти,  

юридичний 

відділ 

міськвиконкому, 

від імені МКМР з 

правової освіти 

населення 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

поінформованос

ті серед 

учнівської 

молоді та інших 

верств 

населення, 

виявлення 

обдарованих 

учнів 



1.4. Сприяти  організації 

проходження студентами  

факультетів правознавства 

практики на 

підприємствах, установах, 

організаціях де є юридичні 

відділи (сектори) чи 

працюють спеціалісти з 

правових питань 

 

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції,  

юридичний 

відділ 

міськвиконкому, 

підприємства, 

установи, 

організації, які 

мають юридичні 

служби 

Фінансува

ння не 

потребує 

Набуття  

студентами-

практикантами 

достатніх 

практичних 

знань у сфері 

права 

2. Забезпечення 

доступу громадян 

до джерел 

правової 

інформації 

1.5.Забезпечувати 

висвітлення в місцевих 

засобах масової інформації 

актуальних правових 

питань, юридичних 

консультацій, створювати 

правові  

рубрики 

 

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції, відділ 

освіти,  

центр соціальних 

служб для сім’ї 

та молоді 

міськвиконкому, 

юридичний 

відділ 

міськвиконкому, 

члени МКМР з 

правової освіти 

населення 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

поінформованос

ті населення 

1.6.Активізувати 

співпрацю з громадськими 

організаціями та 

об’єднаннями громадян в 

місті  щодо проведення 

спеціальних конференцій, 

семінарів з вивчення 

міжнародних документів з 

прав людини, положень 

Конституції України 

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції,  

юридичний 

відділ 

міськвиконкому 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

культури як 

окремих 

громадян, так і 

суспільства у 

цілому 

1.7.Надавати безкоштовну 

первинну правову 

допомогу 

малозабезпеченим, 

інвалідам, багатодітним 

сім’ям, сім’ям 

переселенців із зони АТО, 

учасникам бойових дій в 

АТО  

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції,  

юридичний 

відділ 

міськвиконкому 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

поінформованос

ті населення 

3. Основні напрямки 

правоосвітньої 

діяльності та 

першочергові 

заходи їх 

реалізації 

1.8.Проводити тижні 

правових знань з учнями 

загальноосвітніх закладів 

міста 

 

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції, відділ 

освіти,  

центр соціальних 

служб для сім’ї 

та молоді 

міськвиконкому, 

юридичний 

відділ 

міськвиконкому 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

поінформованос

ті серед 

учнівської 

молоді та інших 

верств 

населення, 

виявлення 

обдарованих 

учнів 

1.9.Проводити тематичні 

виставки літератури з 

питань права в бібліотеках 

міста  

 

 

2016-2020 

роки 

Відділ культури і 

туризму, 

бібліотеки міста  

 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

культури як 

окремих 

громадян, так і 

суспільства у 

цілому. 

Підвищення 



рівня правової 

поінформованос

ті населення 

1.10.Здійснювати цикл 

лекцій на правову тематику 

з питань додержання 

чинного законодавства при 

застосуванні до 

неповнолітніх примусових 

заходів виховного 

характеру 

 

 

2016-2020 

роки 

Знам’янський 

підрозділ поліції 

головного 

управління 

поліції в 

Кіровоградській 

області, служба у 

справах дітей  

 

Фінансува

ння не 

потребує 

Недопущення 

випадків 

застосування 

незаконних 

заходів 

примусового 

характеру до 

неповнолітніх 

1.11. Проводити 

напередодні Дня юриста 

заходи з поширення серед 

населення знань про право 

і державу, стан законності і 

правопорядку, 

забезпечення прав і свобод 

людини 

 

2016-2020 

роки 

Знам’янське 

міськрайонне 

управління 

юстиції, відділ 

освіти,  

юридичний 

відділ 

міськвиконкому 

Фінансува

ння не 

потребує 

Підвищення 

рівня правової 

поінформованос

ті населення 

 

 

 

Слухали: Про повноваження щодо приватизації житлової квартири №6 по вулиці Леніна,269 

в селі Богданівка. 

Інформував:Ю.Данільченко – начальник  юридичного відділу. 

Вирішили: Рішення  №97 затвердити  за результатами голосування. 

за – 29 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 3 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №97 

м.Знам’янка 

Про повноваження щодо приватизації 

житлової квартири №6 по вулиці 

Леніна,269 в селі Богданівка 

 

  Рішенням Богданівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області 

від 21 жовтня 2015 року №977 «Про передачу повноважень Знам’янській міській раді щодо 

організації та проведення приватизації житлової квартири №6 по вулиці Леніна,269» на підставі 

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» передано повноваження 

Знам’янській міській раді Кіровоградській області щодо організації та проведення приватизації з 

видачею ордера сім’ї Кукурузи В.С. на квартиру яка знаходиться по вул. Леніна,269 кв. №6 в с. 

Богданівка.  

 Названі повноваження сільська рада  передала у зв’язку з відсутністю на території села 

Богданівка та в Знам’янському районі органу приватизації. 

 Враховуючи назване керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, міська рада  

      В и р і ш и л а: 

 1. Прийняти повноваження територіальної громади села Богданівка в особі 

Богданівської сільської ради по приватизації житлової квартири №6 по вулиці Леніна,269 в селі 

Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області. 



2. Зобов’язати юридичний відділ міськвиконкому (нач. Данільченко Ю.В.) видати ордер сім’ї 

Кукурузи В.С. на житлову квартиру №6 по вулиці Леніна,269 в селі Богданівка Знам’янського 

району Кіровоградської області згідно Житлового кодексу України. 

 3.   Доручити відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради (нач. Третьякова К.В.) видати розпорядження по 

приватизацію житлової квартири №6 по вулиці Леніна,269 в селі Богданівка  Знам’янського 

району Кіровоградської області.  

4. Доручити комунальному підприємству «Знам’янське міжміське бюро технічної інвентаризації» 

(кер.Голова Л.О.) виготовити технічний паспорт на житлову квартиру №6 по вулиці Леніна,269 в 

селі Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області. 

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

комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища 

(гол.Н.Клименко). 

 Міський голова     С.Філіпенко 
 
Слухали: Про затвердження Міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

на період до 2018 року. 

Інформував:Ю.Данільченко – начальник  юридичного відділу. 

Вирішили: Рішення  №98 затвердити  із доповненнями за результатами голосування. 

за – 30 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №98 

м.Знам’янка 

Про затвердження  Міської програми 

забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

на період до 2018 року 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним та впорядкованим 

житлом, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 

рада 

В и р і ш и л а: 
       1.  Затвердити програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2018 року (додається). 

 2.  Вважати таким, що втратило чинність рішення Знам’янської міської ради від 05  

            квітня 2013 року«Про затвердження Міської програми забезпечення соціальним 

            та впорядкованим  житлом  дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського  

            піклування, осіб з їх числа на період до 2015 року». 

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

культури, молоді та спорту. (гол. Сопільняк Ю.М.) та на постійну комісію з питань житлово – 

комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища.                      

 

 

  Міський   голова    С.Філіпенко 
 
           Затверджено 



рішенням міської ради від  від       

22 січня  2016р. №98 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2018 року 

 

1. Загальні положення 

Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення 

становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку,  щорічно 

присутня стійка тенденція соціального посиротіння дітей та, як наслідок, збільшується 

чисельність дітей, які отримують статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Переважна більшість дітей вищевказаної категорії, особливо тих, щовиховувались в 

інтернатних закладах, при закінченні навчання, і виході у самостійне життя мають проблеми, 

пов’язані не лише з пошуком роботи,організацією побуту, але і відсутністю житла. 

Станом на 31 грудня 2015 року на обліку в службі у справах дітей 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради знаходиться 98дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, із них: мають житло на правах власності 25 дітей, мають житло на 

правах користування  73дитини, не мають  житла  19дітей. 

У професійно-технічних навчальних закладах  міста  навчається 7 дітей – сиріт та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, особи з  їх числа. Із них забезпечені власним житлом  

1дитина, 6 дітей потребують житла. 

Відповідно до статей 32, 33 Закону України “Про забезпеченняорганізаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування”  

виконавчий комітет Знам’янської міської ради (за місцем їх походження або проживання до 

встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу 

чи відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і повернення його після завершення їх перебування у 

відповідному закладі для таких дітей. У разі відсутності такого житла виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради, у позачерговому порядку,  повинен забезпечити дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованим соціальним 

житлом. 

У місті не створено мережу соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа.  

Прийняття Програми зумовлено необхідністю виконання законів України „Про забезпечення 

організаційно–правових умов соціального захисту дітей –сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування”, “Про охорону дитинства”, „Про житловий фонд соціального 

призначення”, “Про основисоціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, 

Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини” та вимогами Указу Президента України від 16 грудня2011 року № 1163/2011 “Про 

питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, Рішення колегії Міністерства 

соціальної політики України «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з 

питань забезпечення прав дітей в Україні» затвердженого наказом Міністерства соціальної 

політики України від 06.11.2015 року №1092. 

 

2. Мета й основні завдання програми 

Метою Програми є створення умов для реалізації державних гарантій іконституційних 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськогопіклування, шляхом концентрації зусиль  

виконавчого комітету Знам’янської міської ради щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, соціальним та впорядкованим житлом. 

Основними завданнями Програми є: 

3.1. Вивчення індивідуальних потреб  в житлі кожної дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

3.2. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які до передачі під 

опіку чи піклування, влаштування в прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, будинки 



дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, не мали впорядкованого житла чи вселення їх у 

приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, позачерговимвпорядкованим житлом за 

останнім місцем проживання. 

3.3. Підвищення відповідальності  виконавчого комітету Знам’янської міської ради  за 

збереження житла, в якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

з батьками, рідними, тощо до влаштування у відповідні заклади. 

3.4. Залучення громадськості до спонсорської та меценатської 

допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у забезпеченні їх 

житлом. 

3.5. Проведення широкої інформаційної кампанії, розповсюдження соціальної реклами щодо 

виховання у громаді милосердного ставлення до дітей, які втратили батьків. 

 

3. Заходи щодо реалізації програми 

1. Проведення моніторингу індивідуальних потреб у забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради. 

Протягом 2016-2018 років 

2. За умови втрати дитиною батьківського піклування забезпечити 

протягом двох місяців підготовку комплекту документів, який підтверджує набуття дитиною 

статусу дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

Протягом 2016-2018 років 

3. Забезпечити ведення обліку житла та майна дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

Протягом 2016-2018 років 

4. Забезпечити своєчасність призначення опікуна над житлом та майном, що належить дитині-

сироти та дитині, позбавленої батьківського піклування. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

Протягом 2016-2018 років 

5. Забезпечити збереження житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до завершення їх перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому 

будинку сімейного типу, прийомній сім`ї або до завершення терміну піклування над такими 

дітьми. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

Протягом 2016-2018 років 

6. Спільно з  підприємствами, організаціями і підприємцями міста опрацювати питання щодо їх 

участі в реалізації проектів будівництва службового житла, реконструкції існуючих об’єктів для 

забезпечення житлом найманих працівників, у т.ч.: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за умови їх працевлаштування у зазначених суб’єктів господарювання. 

Управління містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради, 

юридичний відділ міськвиконкому 

2016 рік, постійно. 

7. Забезпечити облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськогопіклування, які відповідно до 

чинного законодавства мають правозабезпечуватися соціальним або впорядкованим житлом. 

Служба в справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради, 

юридичний відділ 



Протягом 2016-2018 років 

8. Забезпечити тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа в соціальнігуртожитки області після завершення перебування їх у 

відповідних закладах до вирішення питання забезпечення вищевказаних осіб упорядкованим 

житлом. 

Служба в справах дітей міськвиконкому 

Протягом 2016-2018 років 

9. Вживати заходи щодо залучення меценатів для надання спонсорської допомоги дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклування, на облаштування соціального житла або найму 

впорядкованого житла для цих дітей. 

Центр соціальних служб для сім»ї, 

дітей та молоді, служба у справах 

дітей міськвиконкому 

Протягом 2016-2018 років 

10. Вивчити можливість щодо переобладнання нежитлових приміщень комунальної власності 

міста  та гуртожитків прийнятих до комунальної власності міста з подальшим їх 

переобладнанням і реконструкцією під соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Управління містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства, 

юридичний відділ,  

Протягом 2016-2017 років 

11. Сформувати  житловий фонд соціального призначення для забезпечення житлових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба в справах дітей, 

юридичний відділ  міськвиконкому 

Протягом 2016-2018 років 

12 Передбачати щороку в  в межах надходжень до міського  бюджету видатки на виконання 

заходів щодо розвитку житлового будівництва, у т.ч. будівництва (придбання) соціального та 

впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

фінансування капітального ремонту житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування. 

Центр соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді, служба в справах дітей 

міськвиконкому,управління 

містобудування, архітектури та житлово – 

комунального господарства, фінансове 

управління міськвиконкому. 

Протягом 2016-2018 років 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів буде визначено рішенням міської ради  на відповідний рік, а також іншими 

джерелами фінансування не заборонених законодавством. Крім цього, фінансовий ресурс може 

залучатися в вигляді інвестицій з інших бюджетів відповідно до діючого законодавства України 

та за рахунок добровільних та благодійних внесків. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу: 

6.1. Розпочати вирішення проблем житлового забезпечення дітей–сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які не мали житла до направлення в державні інтернатні заклади або на 

виховання в сім'ї громадян. 

6.2. Посилити відповідальність посадових осіб щодо збереження майна та житла, що належить 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 

6.3. Реалізувати права дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 

забезпечення соціальним та упорядкованим житлом. 



6.4. Скоординувати зусилля  служби у справах дітей, сектору у справах сім'ї, молоді та спорту, 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради на підтвердження прав кожної дитини - сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування та осіб із їх числа на забезпечення власним житлом. 
 

 

 

Слухали: Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у місті Знам’янка. 

Інформував:С.Лєвінте – депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №99 затвердити  із змінами за результатами голосування. 

за – 30 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 1 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №99 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження Положення про  

місцеві ініціативи у місті Знам’янка 

 

 З метою підвищення участі членів територіальної громади міста Знам'янки у місцевому 

самоврядуванні, підвищення можливостей щодо захисту інтересів територіальної громади, 

керуючись ст.140 Конституції України та ст.9 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

В и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Положення про місцеві ініціативи у місті Знам'янка (додається). 

2. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради. 

 

Міський голова     С.Філіпенко  

 
          Затверджено 

         рішенням  міської ради  

від  22 січня 2016р.   №99 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про місцеві ініціативи у місті Знам'янка 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу. 

Місцева ініціатива – одна з форм участі членів територіальної громади міста Знам’янки (далі – 

членів громади) у місцевому самоврядуванні. Місцева ініціатива оформлюється проектом 

рішення з вирішення будь-яких питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, 

внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на найближчій сесії ради. 

Стаття 2. Предмет місцевої ініціативи. 

Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого 

самоврядування та питання місцевого значення. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ 

Стаття 3. Ініціатори внесення місцевої ініціативи. 



Ініціативна група – члени територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд 

ради. До ініціативної групи повинно входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 

років та які зареєстровані на території громади. 

 

Стаття 4. Подання місцевої ініціативи. 

1. Місцева ініціатива вноситься на ім’я міського голови до відділу по обслуговуванню ради. 

У повідомленні про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначаються: 

1.1 опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива; 

1.2 проект рішення; 

1.3 прізвища, імена і по батькові, адреса проживання та контакти членів ініціативної групи; 

1.4 прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи; 

1.5 підписні листи оформлені згідно із додатком 1. 

2. У випадку, якщо проект рішення, внесений як місцева ініціатива, є регуляторним актом, то 

поданню його на розгляд ради передує визначена законодавством процедура (відповідно до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»); 

4. У випадку необхідності,  міський голова протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації 

місцевої ініціативи доручає профільним виконавчим органам ради надати господарське, 

юридичне та фінансове обґрунтування проекту рішення. Отримані документи долучає до проекту 

рішення, запропонованого ініціативною групою; 

5. У випадку, якщо у повідомленні про внесення місцевої ініціативи не дотримані норми п.1 цієї 

статті, місцева ініціатива вважається не внесеною та підлягає поверненню ініціаторам, для 

здійснення уточнень та нового внесення. 

Стаття 5. Збір підписів членів територіальної громади. 

1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 0,5% (140) підписів 

членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної 

громади. 

2. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах. 

3. Підписні листи повинні містити наступні дані: 

3.1 прізвище, ім’я та по батькові підписанта; 

3.2 дата та рік народження; 

3.3 місце реєстрації підписанта; 

3.4 особистий підпис. 

4. Підписні листи заповнюються згідно додатку до цього Положення. 

Стаття 6. Реєстрація місцевої ініціативи. 

1. З моменту отримання міською радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи, яка 

відповідає п.1 ст. 4 цього Положення, секретар ради повинен забезпечити: 

1.1 протягом п’яти робочих днів реєстрацію повідомлення про внесення місцевої ініціативи у 

Книзі реєстрації загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань; 

1.2 протягом одного робочого дня після реєстрації повідомлення інформування в письмовій 

формі із зазначенням номеру реєстрації уповноваженого представника ініціативної групи; 

1.3 протягом десяти робочих днів після реєстрації повідомлення розміщення повного тексту 

повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також всіх додатків до нього, на офіційному 

веб-сайті міської ради  в окремому розділі «Громадська участь», окрім персональних даних. 

Стаття 7. Книга реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань. 

1. Відділ по обслуговуванню ради веде Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, 

громадських слухань, до якої заноситься: 

1.1 питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи; 

12 список членів ініціативної групи з даними, що у повідомленні про внесення місцевої 

ініціативи; 

1.2 рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи; 

1.4 адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку 

місцевої ініціативи; 

1.5 інші дані.  

До Книги реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань додаються 

результати попереднього аналізу, підготовленого профільними виконавчими органами ради та 



посадовими особами, яким це доручалося, проекту рішення з питання, внесеного в порядку 

місцевої ініціативи. 

Стаття 8. Перевірка поданих документів. 

1. Секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення 

місцевої ініціативи забезпечує перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього 

Положення міський голова приймає рішення: 

1.1. передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на найближчу сесію ради; 

1.2. повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи з вмотивуванням у 

письмовій формі причин повернення. 

2. Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради, про що повідомляється на офіційному веб-

сайті ради у спеціальному підрозділі «Громадська участь», виключно у таких випадках: 

2.1 предмет місцевої ініціативи відноситься до відання органів державної влади або інших 

органів місцевого самоврядування; 

2.2 місцева ініціатива подана особами, не передбаченими ст. 3 цього Положення; 

2.3 не дотримано вимог до оформлення, передбачених ст. 4 цього Положення; 

2.4 недостатня кількість підписів членів громади, передбачених ст. 5 цього Положення. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ 

 

Стаття 9. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради. 

1. Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради відповідно 

до вимог Регламенту ради, про що письмово повідомляє уповноваженого представника 

ініціативної групи. 

2. Секретар ради контролює включення поданого питання та проекту рішення ради до порядку 

денного згідно Регламенту. 

3. Розгляд проекту рішення є першочерговим та відбувається за участі ініціативної групи з 

питань місцевої ініціативи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання 

постійних і тимчасових депутатських комісій ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань 

внесеної ними місцевої ініціативи. 

4. Про розгляд поданої місцевої ініціативи постійними або тимчасовими комісіями ради або 

розгляд на пленарному засіданні ради повідомляється територіальну громаду на офіційному веб-

сайті ради в спеціальному розділі «Громадська участь» не менше ніж за два робочі дні до дня 

розгляду. 

 

Стаття 10. Розгляд місцевої ініціативи на сесії ради. 

1. Місцева ініціатива, внесена на розгляд пленарного засідання ради у встановленому порядку, 

підлягає обов’язковому та першочерговому розгляду на відкритому засіданні ради відповідно до 

вимог регламенту ради. 

2. Постійні та тимчасові депутатські комісії ради проводять засідання, на яких розглядають 

проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за участі членів ініціативної групи та 

готують висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або 

рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у розгляді проекту рішення на сесії 

ради. 

Стаття 11. Участь членів ініціативної групи у роботі сесії ради. 

1. Члени ініціативної групи беруть участь у сесії ради під час розгляду проекту рішення ради, 

поданого у порядку місцевої ініціативи. 

2. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях депутатських комісій 

та пленарному засіданні ради у ролі доповідача або співдоповідача. 

3. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи 

в порядку, встановленому Регламентом ради. 

Стаття 12. Оприлюднення прийнятого рішення ради. 

Ухвалене рішення ради з питань місцевої ініціативи в п’ятиденний термін надсилається 

уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в на офіційному веб-сайті 

ради в спеціальному розділі «Громадська участь», а також в інший спосіб, що встановлюється 

Регламентом ради та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 



 
Додаток 1 

до Положення, затверджений  

рішеннямміської ради 

                             від 22 січня 2016р.№99 

Підписний лист на підтримку місцевої ініціативи 

____________________________________________ 

Лист №  
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Слухали: Про Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Знам’янка на 

2016-2020р.р. 

Інформував:С.Лєвінте – депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №100 затвердити  із змінами та доповненнями за результатами 

голосування. 

за – 25 

проти – 0 

утримався – 2 

не голосували – 3 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №100 

м.Знам’янка 

 

Про Програму  регулювання чисельності  

безпритульних тварин у м. Знам'янка 

 на 2016-2020 рр. 

 

 Приймаючи до уваги рішення Кіровоградської обласної ради № 359 від 21 вересня 2012 

року «Про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території 

Кіровоградської області на 2012-2017 роки»та керуючись ст.26 Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

В и р і ш и л а : 
1. Затвердити Програму  регулювання чисельності  безпритульних тварин у м. Знам'янка на 2016-

2020 рр. (додається). 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства (нач. Л.Лаптєва). 

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

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища 

(гол.Н.Клименко). 

 

Міський голова                                 С. Філіпенко       
 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  міської ради 

                        від 22 січня 2016р.  №100  

ПРОГРАМА  

регулювання чисельності  

 безпритульних тварин у м. Знам'янка  на 2016-2020 рр. 

 

1. Основні терміни 

У Програмі терміни вживаються в такому значенні: 

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або 

утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини; 

біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення 

потомства (репродуктивної здатності); 

епізоотичний вплив – поширення інфекції, хвороби тварин на значній території;   

жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням 

жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також на цькування тварин одна на одну, 

вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів; 



гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від 

жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, 

покращання якості їх життя тощо; 

карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, 

які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової 

ізоляції; 

притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані 

для утримання безпритульних тварин; 

тимчасова ізоляція тварин – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та 

притулках для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням; 

ідентифікація тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням 

особистого ідентифікаційного коду та внесення інформації до єдиної бази даних ідентифікованих 

тварин м. Знам'янка; 

собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до 

людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за вимогами 

законодавства України; 

собаки загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні тварини, що мали господаря 

і дім, але з різних причин втратили їх; 

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні 

страждання; 

жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих 

засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху. 

 

2. Загальні положення 

Одним із важливих критеріїв приналежності до європейської цивілізації є ставлення 

суспільства до тварин. Прийняття Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.06 р., який відбиває якісне зрушення в громадській свідомості, коли 

проблема захисту тварин від жорстокого поводження переходить до розряду соціально 

значущих. Закон України спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок 

жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й 

гуманності суспільства і означає перший крок уперед назустріч становленню в Україні по 

справжньому гуманного і цивілізованого суспільства. 

Необхідність розроблення Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. 

Знам'янка на 2016-2020 рр. (далі Програма) викликана неврегульованістю поводження з 

тваринами, що в свою чергу призводить до поширення інфекційних та паразитарних хвороб 

серед людей, джерелом збудників яких є тварини (собаки), погіршення санітарно-

епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та 

жорстокого поводження з ними. 

Велика кількість безпритульних тварин на вулицях міста призводить до надзвичайних 

ситуацій: дорожньо-транспортних пригод, розповсюдження інфекційних захворювань тощо, 

спричиняє загрозу здоров’ю людей. 

На даний час основні норми щодо поводження з тваринами регулюються Європейською 

конвенцією про захист домашніх тварин,  Законами України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» тощо. 

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

Безпритульними вважаються тварини, незалежно від породи, належності та призначення, 

у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без 

власника на вулицях та в інших громадських місцях.  

Безпритульні тварини в місті становлять водночас значну небезпеку для здоров’я людей, 

часто є носіями небезпечних для них інфекцій збудників паразитарних хвороб. Останнім часом 

збільшилась кількість людей, постраждалих від нападів безпритульних тварин. Також існує 

проблема, пов’язана із зростанням чисельності безпритульних тварин, яка повинна бути 

вирішена. Забезпечення належних умов утримання домашніх тварин та поводження з ними, 

регулювання чисельності безпритульних тварин повинно мати комплексний та науково 



обґрунтований підхід. Це має бути робота у різних напрямках, у якій повинні бути об’єднані 

зусилля як небайдужих громадян, так і представників державних структур.  

Проблема безпритульних тварин турбує керівництво міста, пересічних громадян,  

захисників тварин. При цьому у всіх єдина ціль - зробити так, щоб кількість безпритульних 

тварин на вулицях міста зменшилася, а методи досягнення цілі не суперечили принципам 

гуманізму. Щодо масштабів проблеми слід зазначити, що популяція безпритульних тварин 

зростає з кожним роком. 

Проблема великої кількості безпритульних тварин до цього часу має місце та не вирішена 

на вулицях м. Знам'янка, що призводить до хвороб та загибелі самих тварин. Разом з тим, велика 

кількість безпритульних тварин погіршує санітарно-епідеміологічний та епізоотичний стан міста, 

сприяє розповсюдженню різних хвороб, створює інші проблеми для мешканців міста. Склад 

безпритульних тварин можливо поділити на три групи (категорії): 

1)  тварини, які знаходять на вільному вигулі – це домашнітварини, які за недбалістю 

власника можуть бродити за межами його помешкання на вулицях в парках, скверах, ринках 

тощо; 

2) тварини загублені і покинуті– це одиночні, зазвичай породні або напівпородні, що 

мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх; 

2) тварини потомствені вуличні  – це ті, що живуть більш - менш постійним складом на 

визначеній території, що забезпечує їх необхідними умовами для життя. 

Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок: 

- розмноження безпритульних тварин; 

- тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю, покинуті в місцях 

несанкціонованого продажу тощо; 

- безпритульних  тварин, які мігрували з приміських сіл на так звані «вільні території». 

Ці тварини в спільності своїй утворили складну, саморегульовану систему – популяцію. За 

десятиліття популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім 

тиском: конкурентами, хворобами та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати 

на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства.  

Підставою для розробки Програми є ціла низка невирішених питань у цій сфері:  

1. Боротися із збільшенням чисельності безпритульних тварин шляхом отруєння  

протизаконно і спричиняє велику моральну шкоду мешканцям міста. Це призводить до 

конфлікту з популяційними законами природи, за якими чисельність зграй відновлюється, тобто 

забезпечується відтворення популяції. Жорстокість методу (зменшення зграї) викликає численні 

скарги населення. Таким чином проблема не вирішується принципово, а чисельність 

безпритульних тварин не зменшується. 

2. Не вирішені питання утримання і поводження з домашніми тваринами без заподіяння 

шкоди як оточуючим, так і самій тварині. 

3. Відсутній повний облік тварин, що знаходяться у володінні населення та на 

підприємствах. 

4. Відсутність у м. Знам'янка притулку для безпритульних тварин та центру для 

стерилізації тварин. 

5. Відсутність обладнаних майданчиків для вигулу собак по місту. 

6. Недостатнє інформування населення та недостатнє виховання громадян щодо 

гуманного ставлення до тварин. 

За методом, який впроваджено у більшості розвинутих країн світу, безпритульних тварин 

стерилізують у притулках, де вони отримують ветеринарну допомогу, щеплення від сказу, 

обробляються від паразитів та після всіх цих процедур відпускаються на колишнє місце 

проживання. Це покладено в основу науково – обґрунтованої, ефективної, морально спроможної 

Програми, що враховує місцеву специфіку. 

 

4. Мета Програми 

Основною метою Програми є координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб’єктів 

господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть наведенню 

порядку щодо питань утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами, обмеження їх 

шкідливого впливу на благоустрій міста та здоров’я людини, відповідальність за жорстоке 

поводження з тваринами. Програма направлена на зменшення кількості безпритульних тварин в 



м. Знам'янка на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та 

обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами. 

 

5. Методологія розв’язання проблеми 

Відтворення зграй (заміщення тварин, які з різних причин зникли зі зграї) відбувається або 

цуценятами з тієї ж зграї, або «зайвими» тваринами із сусідніх територій. Перешкодити першому 

можна, стерилізуючи зграю повністю і одночасно в 2 - 3 наступних дні. Перешкодити другому 

можна, організовуючи процес стерилізації по спіральних лініях, що розкручуються з умовних 

центрів ділянок, на які умовно поділяється територія міста. Після стерилізації собача зграя 

повністю повертається на місце колишнього мешкання. Собаки стають епідеміологічно 

безпечними (щеплені після стерилізації), створюють значно менше шуму і не дають приплоду. 

Через певний час починається значне природне зменшення їх чисельності. Заміщення «вибулих» 

не стерилізованими неможливо, оскільки навколо вже стерилізовані зграї, собаки почнуть 

зникати з вулиць.  

В основу методики поводження з безпритульними тваринами закладаються наступні 

напрямки: 

1. Вилов безпритульних тварин. 

1.1. Вилов безпритульних тварин здійснюється, уповноваженим органами влади 

підприємством, структурою, підрозділом, працівниками (у подальшому Підприємством). 

1.2. Вилов безпритульних тварин здійснюється за відсутністю сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї 

години або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години). 

1.3. Вилову підлягають всі, без винятку, безпритульні тварини. Не підлягають вилову 

тварини, які раніше були простерилізовані, візуально ідентифіковані та не проявляють 

неспровоковану агресію. 

2. Транспортування тварин. 

2.1. Час між виловом і транспортуванням тварин до Підприємства не повинен 

перевищувати 3-х годин. 

2.2. При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин повинні використовуватися 

пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварин. 

2.3. Автомобіль має забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов, обладнаний 

природною вентиляцією, мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної 

допомоги тваринам. 

3. Тимчасова ізоляція та утримання тварин. 

3.1.Тимчасовій ізоляції підлягають тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів 

санітарно - епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних 

ушкоджень людині або іншим свійським тваринам  та  проявляють неспровоковану агресію, або 

мають ознаки інфекційних хвороб. 

3.2. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо тварина є 

небезпечною для оточуючих. 

3.3. Тимчасово ізольовані тварини протягом 7 - 15 днів з дня вилову мають бути обстежені 

після чого повертаються власникам, а в разі виявлених обставин, що можуть загрожувати життю 

та здоров’ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи 

умертвіння. Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу. 

3.4. Виловлені бродячі тварини протягом 5 - 15 днів з дня їх вилову утримуються на 

карантині при стерилізаційному центрі Підприємства, що здійснює вилов тварин. 

3.5. У випадку вилову загублених тварин – відповідна інформація повинна знаходитись у 

базі даних Підприємства. 

3.6. Якщо протягом місяця з моменту вилову тварини не буде виявлено її власника або він 

не заявить про своє право на неї, така тварина вважається безпритульною, та може бути передана 

громадянам чи організаціям які мають відповідні умови утримання. 

4. Стерилізація тварин. 

4.1. Безпритульні тварини, що знаходяться на Підприємстві, підлягають обов’язковій 

стерилізації, вакцинації від інфекційних захворювань обстеженню на паразитарні хвороби (у т.ч. 

дирофіляріоз). 

4.2. Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в 

умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами 



біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами згідно із Законом України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження». 

5. Евтаназія тварин. 

5.1. У разі небезпечної хвороби чи агресивності тварини використовуються методи 

евтаназії. При умертвінні тварин необхідно зважати на те, що умертвіння проводиться методами, 

що виключають передсмертні страждання тварин; забороняється застосовувати негуманні методи 

умертвіння тварин, що призводить до загибелі від задушшя, електричного струму, больових 

ін’єкцій, отруєння, застосування курареподібних препаратів, перегріву та інших больових 

методів. 

5.2. Евтаназія безпритульної тварини проводиться у стерилізаційному центрі  виключно у 

разі травми або хвороби, що не сумісні з життям та у разі агресивності, що не підлягає корекції. 

Приміщення, де проводиться евтаназія тварин, повинно бути відокремлене від приміщення, де 

утримуються інші тварини. 

 

6. Перелік  завдань Програми 

Для досягнення мети Програми передбачається розв’язати такі основні завдання: 

- здійснення обліку, реєстрації та ідентифікації домашніх тварин у місті Знам’янка; 

- заборона жорстоких методів умертвіння тварин; 

- проведення моніторингу по напрямках, що пов’язані з безпритульними тваринами (збір, 

аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебування тощо) та регулювання 

чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або 

частково створюваних діяльністю людини; 

- обмеження від шкідливого впливу тварин на здоров’я знам’янчан; 

- здійснення масштабної програми стерилізації безпритульних тварин у місті Знам’янка; 

- проведення постійної роз’яснювальної роботи з мешканцями м.Знам'янка щодо 

гуманного ставлення до тварин; 

- доведення до населення положень Програми;  

- активна співпраця із засобами масової інформації;  

- інформування населення про проблеми безпритульних тварин;  

  

5. Очікувані результати, ефективність Програми 

Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин у місті гуманними 

методами та кількості конфліктних ситуацій, пов’язаних з перебуванням таких тварин на 

території м. Знам'янка. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- здійснити масову стерилізацію безпритульних тварин; 

- зменшити кількість безпритульних тварин; 

- зменшити кількість покусів людей;  

- поліпшити стан чистоти і порядку в місті та поліпшити епізоотичний, санітарно-

епідемічний та екологічний стан міста; 

- зменшити захворюваність населення міста хворобами, спільними для людей та тварин; 

- скоротити кількість випадків жорстокого поводження з тваринами; 

- реалізувати засади гуманного ставлення до тварин; 

- поліпшити моральний мікроклімат у місті; 

- знайти господарів втрачених тварин, а також бажаючих придбати тварину; 

- запобігання можливості ДТП по провині тварин; 

- створити додаткові робочі місця у сфері поводження з тваринами. 

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

6. Заходи Програми 

№ 

з/п 
Заходи Програми 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1. Опрацювати та визначитись із пріоритетними 

шляхами реалізації Програми виходячи із 

2 квартал 

2016 року 

Управління містобудування, 

архітектури та ЖКГ (із 



максимально можливого обсягу реалізації 

поставлених завдань, фінансового 

навантаження на бюджет, можливої 

самоокупності та доступності послуг.  

залученням ветеринарних 

фахівців області, 

представників профільних 

громадських організацій, 

інших зацікавлених у 

вирішенні проблеми структур 

та громадян) 

2. Вивчити можливість створення власної міської 

структури для вирішення завдань Програми  

та проаналізувати можливість надання 

додаткових послуг відповідною структурою 

для її виходу на беззбитковий рівень 

2 квартал 

2016 року 

Управління містобудування, 

архітектури та ЖКГ, 

Управління економіки 

міськвиконкому 

3. Розробити та затвердити Правила утримання 

тварин в місті Знам’янка 

1 квартал 

2016 року 
Знам’янська міська рада 

4. Організація вилову безпритульних тварин. Постійно, 

з ІІІ 

кварталу 

2016 року 

Управління містобудування, 

архітектури та ЖКГ 

5. Проведення планових щеплень від сказу; 

проведення звірки даних про домашніх собак та 

котів, під час проведення планових щеплень, 

внесення відповідної інформації до загальної 

електронної бази 

2016-2020 

Управління ветеринарної 

медицини в Знам'янському 

районі 

6. Організація здійснення обліку, реєстрації та 

ідентифікації домашніх тварин у місті 

Знам’янка 

Постійно, 

з 1.07.2016 

року 

Управління містобудування, 

архітектури та ЖКГ 

7. Організація та забезпечення постійно діючої 

стерилізації, вакцинації та ідентифікації 

безпритульних тварин міста Знам’янка 

Постійно, 

з 1.07.2016 

року 

Управління містобудування, 

архітектури та ЖКГ 

Управління ветеринарної 

медицини в Знам'янському 

районі 

8. Проведення постійної роз’яснювальної роботи 

з мешканцями міста щодо правил поводження з 

тваринами, притягнення порушників до 

адміністративної відповідальності 

2016-2020 
Виконавчий комітет та його 

структурні підрозділи 

9. Унеможливлення жорстокого поводження з 

тваринами на території міста Знам’янка, 

забезпечення контролю за дотриманням 

законодавства у цій сфері 

2016-2020 Правоохоронні органи 

10. Рекламно-інформаційні та освітньо-виховні 

заходи щодо заходів даної Програми та 

необхідності гуманного ставлення до тварин 

2016-2020 
Виконавчий комітет та його 

структурні підрозділи 

 

7. Обсяги та джерела фінансування 

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з тваринами, потребують невідкладного 

розв’язання та на початковому етапі виконання Програми не потребують фінансових асигнувань. 

У подальшому фінансове забезпечення заходів Програми може здійснюватись за рахунок 

коштів міського бюджету, обласного та державного бюджетів, благодійних внесків та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

Для забезпечення епізоотичного, санітарно-епідеміологічного та екологічного 

благополуччя міста, з метою вирішення проблем, пов’язаних з безпритульними тваринами в м. 

Знам'янка, повинна бути налагоджена робота з організаціями, підприємствами та громадянами 

міста. 



Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують виконавчий комітет 

та відділи міської ради, комунальні підприємства міста, громадські організації, підприємства 

різних форм власності. 

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами 

гуманного ставлення, передбаченими законодавством України та цією Програмою.  

Контроль за ходом виконання Програми в межах визначеної компетенції здійснюється 

виконавчим комітетом та відділами міської ради, профільною постійною комісією міської ради, 

органами державного ветеринарного нагляду та громадськими організаціями, статутною метою 

яких є захист тварин від жорстокого поводження. 

 

 

 

Слухали: Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Знам’янської 

міської ради. 

Інформував:С.Лєвінте – депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №101 затвердити  за результатами голосування зі змінами та 

доповненнями депутата міської ради Н.Тесленко. 

за – 30 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували – 1 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №101 

м.Знам’янка 

Про затвердження Положення  

про помічника-консультанта депутата 

Знам'янської ради  

 

З метою підвищення статусу депутата Знам’янської міської ради, вдосконалення його 

можливостей щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного вирішення 

завдань і доручень, які покладаються на депутата законом та виборцями, керуючись п.53 ч.1 ст.26 

(п.35 ч.1 ст.43) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.29 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», міська рада  

В и р і ш и л а : 

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Знам’янської ради 

(додається). 

2. Затвердити опис та форму посвідчення помічника-консультанта депутата Знам’янської 

міської ради (додається). 

3. Рішення сесії міської ради від 14 грудня 2010 року №70 «Про затвердження Положення 

про помічника – консультанта депутата міської ради» вважати таким, що втратило чинність.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради  та постійну комісію з 

питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. Л.Семиніна). 
 

 

Міський голова      С. Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

 рішенням міської ради 

від 22 січня 2016 року № 101 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про помічника-консультанта 

депутата Знам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин 

України, який має вищу або середню освіту, вільно володіє державною мовою та дав добровільну 

згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство, рішення ради, в тому числі дане 

положення.  

1.2.Не може бути помічником-консультантом депутата міської ради особа, яка визнана 

судом недієздатною;  

1.3 Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата 

Знам’янської міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює 

особисто депутат Знам’янської міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності 

своїх рішень;  

1.4. Помічник-консультант депутата Знам’янської міської ради працює на громадських 

засадах. 

1.5. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, 

Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", 

іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Знам’янської міської 

ради та цим Положенням. Помічник-консультант, надаючи згоду депутату міської ради бути його 

помічником, автоматично надає згоду на надання цієї інформації громадськості.  

 

2. Перебування на посаді помічника-консультанта 

2.1.Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата здійснюється на підставі 

письмового подання цього депутата на ім'я міського голови, де зазначаються: прізвище, ім’я та 

по-батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської  ради; 

 2.2 До подання додаються дві фотографії  та заява-згода кандидата на посаду помічника – 

консультанта депутата міської ради, облікова картка із зазначенням громадянства, освіти, 

інформації про зайнятість, засобів зв’язку, адреса для листування. За бажанням особа, яка 

зараховується на посаду помічника, може вказати додаткові відомості про себе;  

2.3 Облік помічників-консультантів веде відділ по обслуговуванню ради, який невідкладно, 

здійснює реєстрацію та не пізніше 3 робочих днів, надає інформацію на веб-сайт міської ради, 

про помічника-консультанта депутата міської ради та засоби зв’язку з ним; 

 2.4.Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:  

2.4.1 особистою заявою про складання повноважень;  

2.4.2 за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п. 2.1; 

 2.4.3 припинення повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п. 2.1;  

2.4.4 припинення помічником-консультантом  громадянства України; 

2.4.5 визнання помічника-консультанта недієздатним;  

2.4.6 за поданням постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та 

гласності при доведені факту вчинення помічником-консультантом депутата міської ради 

аморального вчинку; 

2.4.7 смерті помічника-консультанта;  

2.4.8 набранням щодо нього законної сили обвинувального вироку суду, в тому числі 

вчинення корупційного правопорушення.  

2.5.Помічнику-консультанту депутата міської ради видається відповідне посвідчення 

встановленого зразка, виготовлення якого забезпечує відділ по обслуговування ради;  

2.6. Посвідчення помічника-консультанта депутата Знам’янської міської ради видається 

помічнику-консультанту невідкладно з моменту письмового подання депутата Знам’янської 

міської ради, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів;  



2.7. У разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата міської ради або у 

випадку закінчення терміну повноважень міської ради відповідного скликання посвідчення 

помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним та підлягає поверненню у 

відділ по обслуговування ради. 

2.8. Помічнику-консультанту депутата міської ради забороняється використовувати 

посвідчення помічника – консультанта в особистих інтересах чи з корисливою метою. 

 

3. Права помічника-консультанта депутата міської ради 

3.1. Окрім безпосередньо визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» 

прав та повноважень, помічник - консультант депутата на території міської ради має право:  

3.1.1 при пред’явленні посвідчення входити і перебувати в усіх приміщеннях та спорудах, 

що використовуються в роботі органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, 

установ та організацій;  

3.1.2 збирати та одержувати офіційні  робочі та службові матеріали, які підготували 

структурні підрозділи апарату управління, посадові особи органів місцевого самоврядування, 

керівники комунальних підприємств, установ та організацій,  вільно отримувати завірені 

офіційною печаткою копії рішень ради та органів ради, інші документи в органах місцевого 

самоврядування, комунальних підприємствах, бюджетних установах та організаціях на ім’я 

депутата на його запити, заяви, звернення, скарги; 

3.1.3. одержувати від імені депутата копії матеріалів, які готуються на розгляд сесій та 

постійних депутатських комісій та іншу інформацію; 

3.1.4. за письмовим дорученням депутата знайомитися з текстами стенограм, протоколів 

засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, у тому числі під час підготовки, 

редагування, уточнення;  

3.1.5. за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів 

місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною технікою;  

3.2 Під час проведення засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, помічник-

консультант ради має право:  

3.2.1. бути присутнім (не більше одного помічника – консультанта від депутата 

Знам’янської міської ради) за дорученням депутата на пленарних засіданнях міської ради та 

засіданнях постійних комісій міської ради; 

3.2.2. користуватися спеціально відведеними сидячими місцями для помічників депутатів 

ради; 

3.2.2. у разі відсутності депутата міської ради вносити пропозиції, узгоджені з депутатом до 

питань порядку денного, проектів рішень, документів, що розглядаються, а також оголошувати 

підготовлені депутатом пропозиції, поправки, заяви, звернення;  

 3.2.3 гарантованого виступу з метою оголошення позиції депутата у випадку його 

відсутності на засіданні, гарантованого запитання до доповідача, але не більше одного, з одного 

питання порядку денного;  

3.2.4. подання довідок, поширення інформаційних та інших матеріалів для учасників 

засідання;  

3.2.5 подавати у письмовій формі підготовлені депутатом проекти, пропозиції, звернення, 

заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;  

3.3. Помічник-консультант під час реалізації своїх прав та виконання обов’язків має право:  

3.3.1 носити значок помічника-консультанта депутата міської ради або інший спеціальний 

значок, виготовлений відділом по обслуговуванню ради на замовлення ради з символікою 

громади;  

3.3.2 на відзначення нагородами Знам’янської міської ради за сумлінну працю на користь 

територіальної громади та активну громадянську позицію  

 

4. Обов’язки помічника-консультанта депутата міської ради 

4.1. Обов’язки помічника-консультанта депутата безпосередньо пов’язані з виконанням 

законодавства про статус депутата місцевої ради. Помічник-консультант за дорученням свого 

депутата:  



4.1.1 вивчає питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, інформує 

депутата міської рада про всі документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до 

відома депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату міської ради;  

4.1.2 готує матеріали для депутатських звернень та запитів, а також реєструє їх у відділі по 

обслуговуванню ради з метою подальшого направлення їх виконавцям та  оприлюднення на веб-

сайті міської ради; 

 4.1.3 здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та 

звернення;  

4.1.4 допомагає депутату міської ради у веденні діловодства, підготовці до засідань комісій, 

пленарних засідань, виконавчих та інших органів ради;  

4.1.5 здійснює заходи щодо організації зустрічей з виборцями для обговорення звіту 

депутата, а також інші заходи для проведення інформування виборців депутатом про роботу ради 

та інше, в порядку статті 10 Закону України «Про статус депутата місцевої ради»; 

 4.1.6 підтримує зв'язок депутата з депутатською фракцією або депутатською групою, до 

складу яких входить депутат;  

4.1.7 допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, трудовими 

колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів за участі депутата міської 

ради;  

4.2. Помічник-консультант депутата зобов’язаний вивчати проблеми громади, здійснюючи 

аналіз:  

4.2.1 проектів рішень ради та її виконавчих органів;  

4.2.2 прийнятих рішень ради, виконавчих органів, розпоряджень та інших нормативно-

правових актів органу місцевого самоврядування;  

4.2.3 журналу прийому виборців депутатом;  

4.2.4 звернень та інформаційних запитів до депутата;  

4.2.5 депутатських звернень, запитів та відповідей на них.  

4.3 Помічник-консультант діє за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта. 

Доручення депутата своєму помічнику-консультанту видається в тексті депутатського звернення  

за підписом депутата. 

 4.4 Помічник-консультант повинен дотримуватися етики міжлюдського спілкування, 

утримуватися від заяв та вчинків, які можуть скомпрометувати депутата ради.  

4.5 Протягом місяця з дня оприлюднення даного положення, помічник-консультант 

депутата проходить навчання, яке організовується радою. Відповідальність за проходження 

навчання лежить на депутату відповідної ради, що рекомендував зарахувати особу помічником-

консультантом.  

5. Витрати, пов’язані з діяльністю  

помічника-консультанта депутата Знам’янської міської ради 

5.1. Канцелярські, поштові, телефоні витрати та витрати пов’язані з проїздом у міському 

громадському транспорті помічником-консультантом депутата Знам’янської міської ради, 

пов’язані з виконанням покладених на нього обов’язків, забезпечуються безпосередньо 

депутатом Знам’янської міської ради. 

 

6. Заключні положення 

6.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення 

перешкод у роботі помічника-консультанта депутата Знам’янської міської ради, невиконання 

його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата Знам’янської міської ради, а також 

недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, 

надання завідомо неправдивої інформації, не виконання законних вимог тощо.  

6.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта 

депутата Знам’янської міської ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного 

затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи 

посадові особи негайно повідомляють депутата Знам’янської міської ради.  

 

 



Затверджено 

рішенням  міської ради 

від 22 січня 2016  №101 

 

ОПИС посвідчення 

помічника-консультанта 

депутата Знам’янської міської ради 

 

 1. Посвідчення помічника-консультанта має такий самий вигляд та виготовляється в 

аналогічний спосіб з посвідченням депутата, але на лицьовій стороні документу зазначаються 

слова «Помічник-консультант депутата». У випадку, якщо рада не виготовляє посвідчення 

депутата місцевої ради, посвідчення виготовляється з врахуванням вимог п.2-9 Додатку 2 даного 

Положення;  

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата – прямокутник розміром 19,5 см на 6 см, 

по обидва боки якого розміщується інформація про помічника-консультанта, депутата, номер та 

дату видачі;  

3. У лівій верхній частині лицьового боку посвідчення розміщено текст: 

УКРАЇНА 

Кіровоградська область 

Знам’янська міська рада 

ПОМІЧНИК-КОНСУЛЬТАНТ 

ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ 

(Прізвище, ім’я, по-батькові депутата) 

 

 4. Праворуч, у верхній  правій частині лицьового боку посвідчення розміщується 

фотографія помічника-консультанта депутат міської ради. 

5. Ліворуч правої частини лицьового боку посвідчення вміщено текст: 

Посвідчення № ___/___ від _________201__ рік. 

У трьох рядках текст із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові помічника-консультанта та 

зазначення, що помічник-консультант працює на громадських засадах;  

6. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата складається з номера посвідчення 

депутата ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата ради;  

7. У правій нижній частині лицьового боку посвідчення під фотографією вміщено напис 

«Міський голова», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням прізвища, ім’я, 

по-батькові. 

8. Підпис міського голови, фотографія помічника – консультанта депутата скріплюються  

малою гербовою печаткою міської ради;  

9. На зворотному боці посвідчення по центру розміщений малий державний Герб України  

на (визначити колір) та напис «Посвідчення». 

 

 

Слухали: Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала:А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Вирішили: Рішення  №102 затвердити  із змінами за результатами голосування. 

за – 29 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №102 

м.Знам’янка 

 

Про врегулювання земельних відносин 

 

 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб про надання земельних ділянок у 

власність та оренду, уточнення площ земельних ділянок, керуючись ст.12, ст.41, ст.42, ст.116, 

ст.118, ст.121, ст.123, ст.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. Згідно поданої заявивід 21.12.2015 року № 1056 вилучити з користування КП «ЗЖЕК № 

1»(прибудинкова територія будинку № 3 по вул. Свердлова), земельну ділянку площею 

30,0 кв.м, та перевести до земель запасу Знам’янської міської ради для подальшого 

перерозподілу. 

2. Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянам згідно з додатком 1. 

3. Якщо протягом 6 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. 

4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати у 

власність та оренду земельні ділянкигромадянам згідно з додатком  2. 

5. Затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянкив натурі (на 

місцевості) та надати у власність земельні ділянки громадянамзгідно з додатком  3. 
6. Відмовити гр. Хачатряну Жирайру Аршалуйсовичу у наданні в оренду земельної ділянки 

за адресою: м.Знам’нка, вул..Мусоргського,9 для ведення сільськогосподарського 

підприємства у зв’язку із відсутністю згоди землекористувача (ФГ «СТАР ІНДАСТРІ») на 

вилучення земельної ділянки, невідповідністю заяви нормам ст.123, ст.20 та п.3 ст.22 

Земельного Кодексу України. 

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

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 
Додаток  1 

                                                                                                                                                                   до рішення  міської ради 

                                                                                                                                                                 від 22 січня 2016 року №102 

 

Список громадян, яким надаєтьсядозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність  

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я 

та по батькові 

Власність 

або 

користува

ння 

Площа 

Місце 

знаходження 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

З земель Угіддя 

Код 

класифіка

ції видів 

цільового 

призначе

ння 

земель 



1 
Мірошніченко 

Андрій 

Олегович 

власність 

1000,0 

кв.м 

 

вул. 9 Грудня, 

15 

 

для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

 

житлової та 

громадської 

забудови  

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.01 

2 
Лушпіган 

Михайло 

Юрійович 

власність 

1000,0 

кв.м 

 

вул. 9 Грудня, 

17 

 

для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

 

житлової та 

громадської 

забудови  

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.01 

3 
Шматко 

Наталія 

Михайлівна 

власність 

709,5 

кв.м 

 

вул. 

Транспортна, 

51 

 

для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

 

житлової та 

громадської 

забудови  

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.01 

4 
Сухобрус 

Володимир 

Михайлович 

власність 

458,0 

кв.м 

 

вул. 

Селянська,  

57-Б 

 

для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

 

житлової та 

громадської 

забудови  

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.01 

5 
Андреєв 

Андрій 

Валентинович 

власність 

30,0 

кв.м 

 

вул. 

Свердлова, 3-Б 

 

для 

будівництва 

індивідуальн

ого гаражу 

 

житлової та 

громадської 

забудови  

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.05 

6 
Козішкурт 

Юрій Іванович 
власність 

33,7 

кв.м 

 

вул. Калініна, 

109-А,  

гараж № 1 

 

для 

будівництва 

індивідуальн

ого гаражу 

 

житлової та 

громадської 

забудови  

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.05 

7 
Дроніна 

Наталія 

Іванівна 

оренда 

терміном 

до 

01.07.2018 

року 

30,0 

кв.м 

 

вул. Свердлова 

(біля котельні) 

 

для 

будівництва 

індивідуальн

ого гаражу 

 

житлової та 

громадської 

забудови  

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.05 

8 
Петрушевський 

Лев 

Михайлович 

власність 
615,0 

кв.м. 

 

вул. Карла 

Маркса, 57 

 

для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

і споруд 

 

житлової та 

громадсь 

кої забудови 

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно – 

та двоповер 

ховою 

житловою 

забудо 

вою 

02.01 



9 
Пасічник 

Олександр 

Васильович 

власність 
1000,0 

кв.м. 

 

вул. 

Урожайна, 4 

 

для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

і споруд 

 

житлової та 

громадсь 

кої забудови 

Знам’ян 

ської міської 

ради 

під одно – 

та двоповер 

ховою 

житловою 

забудо 

вою 

02.01 

10 
Пасічник 

Олександр 

Васильович 

власність 
200,0 

кв.м. 

 

вул. 

Урожайна,  

4 -А 

 

для 

індивідуаль 

ного 

садівництва 

 

сільськогоспо

дарського 

призначення  

Знам’ян 

ської міської 

ради 

багаторічні 

насадження 
01.05 

 

   Міський голова    С.Філіпенко 
Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 22 січня  2016 року №102 

 

Список громадян, яким затверджуютьсяпроекти землеустрою та надаються у власність та 

оренду земельні ділянки 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

Кадас

тро 

вий 

номер 

земе 

льної 

ділян 

ки 

Вид 

користува

ння 

Площа, 

кв.м 

Місце 

знаходжен 

ня 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Землі 
у т.ч. по 

угіддях 

Код 

класифіка

ції видів 

цільового 

призначе

ння 

земель 

1 

Бондаренко 

Віктор 

Григорович 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:0
4
1

:0
0

3
7
 

власність 
1000,0 

кв.м 

вул. 

Прохоро 

вої, 4 

для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд   

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.01 

2 

Антонюк 

Наталія 

Анатоліївна 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:2
6
0

:0
0

3
8
 

власність 
948,0 

кв.м 

вул. 

Південна, 

11-А 

для 

індивідуально

го 

садівництва 

сільськогос

подарського 

призначенн

я Знам’янсь 

кої міської 

ради 

багаторічні 

насадження 
01.05 

3 

Критін 

Олександр 

Іванович 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:1
3
8

:0
1

1
6
 

власність 
24,0 

кв.м 

вул. 

Калініна, 

гараж № 3 

для 

будівництва 

індивідуально

го гаража 

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.05 



4 

Махненко 

Василь 

Іванович 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:1
5
3

:0
1

4
5
 

оренда 

терміном 

до 

01.05.202

5 року 

18,0 

кв.м 

вул. 

Енергети 

ків, 3-А, 

гараж № 11 

для 

встановлення 

тимчасової 

споруди -

металевого  

гаража 

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно- та 

двоповерхо

вою 

житловою 

забудовою 

02.05 

 

  Міський голова     С.Філіпенко 

 
Додаток 3 

                   до рішення міської ради 

від  22 січня  2016 року № 102   

 

Список громадян, яким затверджується технічна документація щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)та надаються у власність земельні ділянки 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

Кадас

тро 

вий 

номер 

земе 

льної 

ділян 

ки 

Вид 

користува

ння 

Площа, 

кв.м 

Місце 

знаходжен 

ня 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Землі 
у т.ч. по 

угіддях 

Код 

класифі

кації 

видів 

цільово 

го 

призна 

чення 

земель 

1 

Гладун 

Олександр 

Анатолійович 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:2
4
3

:0
0

0
7
 

власність 
460,0 

кв.м 

вул. 

Чайковсько

го, 57 

для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно – 

та 

двоповерхо

вою житло 

вою забудо 

вою 

02.01 

2 

Лєонова 

Тетяна 

Володими 

рівна 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:3
1
5

:0
0

0
8
 

власність 
559,0 

кв.м 

вул. 

Черняховсь

кого, 5 

для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно – 

та 

двоповерхо

вою житло 

вою забудо 

вою 

02.01 

3 

Садієр 

Наталія 

Василівна 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:1
0
9

:0
0

4
7
 

власність 
706,0 

кв.м 

вул. 

Радянська, 

22 

для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно – 

та 

двоповерхо

вою житло 

вою забудо 

вою 

02.01 



4 

Тюпа 

Володимир 

Тихонович 

(19/50); 

Ігранов 

Сергій 

Степанович 

(31/50) 
3

5
1

0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:1
0
6

:0
0

1
0
 

власність 
712,0 

кв.м 

вул. 30 

років 

ВЛКСМ, 26 

для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно – 

та 

двоповерхо

вою житло 

вою забудо 

вою 

02.01 

5 

Бургаз Андрій 

Васильович 

(1/2);  

Бургаз Любов 

Іванівна (1/2) 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:2
8
3

:0
0

1
7
 

власність 
565,0 

кв.м 

вул. 

Крупської, 

18 

для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно – 

та 

двоповерхо

вою житло 

вою забудо 

вою 

02.01 

6 

Буйлук Надія 

Володими 

рівна 

3
5

1
0
6

0
0
0

0
0

:5
0

:0
9
6

:0
0

0
4
 

власність 
615,0 

кв.м 

вул. 

Будьоного, 

98 

для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня жилого 

будинку, 

господарсь 

ких будівель 

та споруд 

землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

Знам’янсь 

кої міської 

ради 

під одно – 

та 

двоповерхо

вою житло 

вою забудо 

вою 

02.01 

 

 

        Міський голова       С.Філіпенко 

 

 

Слухали: Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою. 

Інформувала:А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Вирішили: Рішення  №103 затвердити  за результатами голосування. 

за – 29 

проти – 0 

утримався – 0 

не голосували - 2 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    №103 

м.Знам’янка 

 

Про надання згоди на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

 

Розглянувши заяви юридичних осіб про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

керуючись ст.12, ст.116, ст.111, ст.118, ст.120, ст.121,   Земельного  Кодексу України, ст.25  

Закону України «Про землеустрій», п/п 34 п.1 ст.26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Україні»,  мiська рада 

В и р іш и л а: 

 



1. У зв`язку із передачею на баланс управлінню Пенсійного фонду України будівлі по вул. 

Чайковського, 7/55, вилучити земельну ділянку площею 1739,0 кв.м у Знам’янського 

міськрайонного центру зайнятості. Вважати таким, що втратив чинність державний акт на 

право постійного користування земельною ділянкою  серія КР № 001896зареєстрованого 

16липня1999 року за № 0038.  

2. Дати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) юридичним особам, переліченим у списку 

згідно з додатком.  

3. Забов’язати фізичних  осіб, перелічених у додатку, у двомісячний термін   замовити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). 

4. У разі несвоєчасного виконання п.3 дане рішення втрачає силу. 

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

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

                       Міський голова                                             С. Філіпенко 

 
Додаток  

до рішення міської ради 

від 22 січня 2016 року  №103 

 

Список юридичних осіб,  яким надається згодана виготовлення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)    

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

Вид 

користува

ння 

Термін 

дії 

оренди 

Площа, 

кв.м 

Місце 

знаходжен 

ня земельної 

ділянки 

Цільове 

призначен 

ня 

земельної 

ділянки 

землі 
у т.ч. по 

угіддях 

Код 

класифі

кації 

видів 

цільо 

вого 

признач

ення 

земель 

1 
Пенсійний фонд 

України 

постійне 

користува

ння 

--- 
1739,0 

кв.м 

вул. 

Чайковського, 

7/55 

для 

розміщення 

та 

обслуговуван

ня  

адміністрати

вних 

будівель та 

споруд   

землі 

житлової та 

громадсь 

кої забудови 

Знам’янської 

міської ради 

землі 

громадської 

забудови 

 

03.01 

 

 

  Міський голова     С.Філіпенко 

 

 

Слухали: Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання 

Кіровоградської області до Верховної Ради України з вимогою відставки Уряду та  

Прем’єр-Міністра А.Яценюка. 

Інформував:Ю.Майборода – депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №104 затвердити  із змінами та доповненнями депутата міської ради 

В.Мацка за результатами голосування. 

за – 30 

проти – 0 

утримався – 1 

 

 

 

 



 

 Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 січня 2016 року         №104 

м. Знам`янка 

 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради  

сьомого скликання Кіровоградської області  

до Верховної Ради України з вимогою відставки 

Уряду та Прем’єр-Міністра Арсенія Яценюка 

 
Відповідно до частини  2 статті 43 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 кликання 

Кіровоградської області (додається). 

2. Направити дане звернення до Верховної Ради України. 

3. Опублікувати текст звернення на веб-сайті Знам’янської міської ради та у газеті міської 

ради «Знам’янські вісті». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову С.Філіпенка. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 

 

Звернення     

депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання  

до Верховної Ради України з вимогою відставки  

Уряду та Прем’єр-Міністра Арсенія Яценюка 

 

 Економіка України у 2015 році припинила падіння і досягла дна макроекономічного 

циклу. Величезний дефіцит, зростання зовнішнього боргу, дворазова девальвація гривні, інфляція 

на рівні 45% і рецесія більш як 11%. 

 Україна пережила найбільшу банківську кризу, в результаті якої з ринку пішла третина 

фінустанов, було втрачено 30% депозитів у локальній валюті, а в доларі – більш як 40%. 

Проведену роботу з корупцією не можна назвати досить успішною – зберігся тиск силових і  

фіскальних органів на бізнес, що додатково погіршувало інвестиційний клімат. 

 Україна – єдина у світі держава, де запроваджено 15-відсотковий податок із працюючих 

пенсіонерів і 15 відсотковий прибутковий податок на пенсію. 

 Уряд тим самим порушив 22 статтю  Конституції України, відповідно до якої при 

прийнятті нових законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

 90 відсоктів пенсіонерів України через  стрімке знецінення гривні опинилися за межею 

абсолютної бідності, згідно із стандартами, визначеними Світовим банком. За межею бідності в 

Україні опинилися майже 12 мільйонів пенсіонерів. 

 За стандартами світового банку порогом абсолютної бідності вважається добове існування 

на 1,25 долара. Відповідно, середня пенсія, розміром 1523 грн. оновила рівень бідності 

українських пенсіонерів до рекордного в Україні. 

 Передаючи місцевому самоврядуванню додаткові державні повноваження у сфері освіти, 

соціального захисту та охорони здоров’я без необхідного на їх виконання фінансового ресурсу, 

Уряд України порушує один із основних принципів Європейської хартії місцевого 

самоврядування, ратифікованої Україною. 

 Наприклад:  



1) Харчування учнів початкової  школи здійснювалось за рахунок коштів із освітньої субвенції. У 

Дежравному бюджеті 2016 року були закладені витрати на харчування дітей лише пільгових 

категорій. 

2) У Державному бюджеті на 2016 рік вилучено норми про фінансування пільгових перевезень за 

рахунок місцевих бюджетів. Збережено  чинну редакцію Бюджетного кодексу (ст.102), яка 

передбачає фінансування таких видатків за рахунок субвенції з державного бюджету. При цьому 

Кабінет Міністрів України не відмінив відповідні акти законодавства по скасуванню пільг; не 

провів монетизацію пільг; не передбачив  місцевим бюджетам окрему субвенцію на ці цілі; 

3) Утримання закладів професійно-технічної освіти з бюджетів міст обласного значення може 

привести до негативних наслідків. 

У квітні 2015 року ціни на газ для населення зросла з 1,089 грн. до 3,60 грн. за 1 м
3
, а з 1 

травня по 1 жовтня до 7,188 грн. за 1 м
3
. 

За рішенням НКРЕКП тарифи  виростуть на 50% в залежності від об’єктів споживання. 

Всього, протягом двох років, до березня 2017 року, тарифи на електроенергію будуть дорожчать 

в п’ять  етапів і збільшаться в 3,5 рази. 

Таким чином, тарифи на комунальні послуги постійно зростають, гривня девальвувала в 

рази, всі ми це відчуваємо не тільки по курсу долара, а і по цінах в магазинах і на ринках на 

продукти щоденного вжитку, промислові товари та елементарні послуги. При цьому Уряд, 

заморозив пенсії і зарплати.  

В Державному бюджеті на 2016 рік закладена інфляція  12%, яку держава збирається 

компенсувати 12% підвищенням мінімальної заробітної плати 1378 грн. у два етапи: з 1 травня – 

1450 грн., з 1 грудня – 1550 грн. 

За величиною розриву між доходами багатих і бідних Україна в перших лавах серед країн 

світового співтовариства, а за рівнем життя населення  - в останніх.  

Ми, депутати Знам’янської міської ради сьомого  скликання Кіровоградської області - 

представники політичних сил, які брали участь у місцевих виборах, виконуючи свій обов’язок 

перед громадою міста, вимагаємовід Верховної Ради України розглянути питання відставки 

Уряду та Прем’єр-Міністра Арсенія Яценюка за підсумками року його діяльності за провальну 

соціально-економічну політику, захист інтересів олігархів, небажання боротися з корупцією. 
 

 

Слухали: Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми розвитку закладів 

освіти міста на 2016-2018 роки. 

Інформувала:Н.Черкас – заступник начальника відділу освіти 

Вирішили: Рішення  №105 затвердити  за результатами голосування. 

за – 31 

проти – 0 

утримався – 1 

 Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 січня 2016 року         №105 

м. Знам`янка 

Про внесення змін до Міської цільової  

комплексної програми розвитку 

закладів освіти міста на 2016-2018 

роки 

 

 Згідно із законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт» 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 цільової комплексної програми розвитку закладів освіти міста 

на 2016 – 2018 роки. 



2. Включити до Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти міста на 

2016 – 2018 роки розділ IV.IV «Розвиток фізичної культури і спорту».  

Завдання: 

1. Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних 

закладах. 

2. Інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної 

діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням запитів учнівської молоді. 

3. Збереження наявної матеріально – технічної бази та подальше її удосконалення. 

4. Підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, 

фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення. 

 

Основні заходи з реалізації мети 

 1.Створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних закладах міста. 

 

2016-2018роки 

 

Відділ  освіти 

 

 

2.Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення 

сфери фізичної культури і спорту. 

 

2016-2018 роки 

 

Відділ освіти, органи місцевого 

самоврядування  

 3.Створення умов для збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою. 

           2016-2018 роки Відділ освіти  
 

3. Включити до Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти міста на 

2016 – 2018 роки розділ IV.V«Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста». 

Завдання: забезпеченняхарчуваннямучнівзагальноосвітніх навчальних закладах міста. 

Основні заходи з реалізації мети: 

     1.Забезпечення якісного й безпечного харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах міста учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 

дітей із малозабезпечених сімей. 

             2016-2018роки Відділ  освіти 

     2.Харчування учнів, батьки яких брали та беруть участь у проведенні 

антитерористичної операції на сході України; 

2016-2018 роки Відділ освіти, органи місцевого 
самоврядування  
 

3. Організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

2016-2018роки Відділ  освіти 

4. Здійснення комплексу заходів щодо подальшого розвитку системи   організації 
шкільного харчування у відповідності сучасним вимогам санітарних правил і норм. 

 
2016-2018 роки Відділ освіти, органи місцевого 

самоврядування  
 

4. Внести доповнення до розділу VII «Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники» доповнивши його такими показниками: 
Заходи, які необхідно 

виконати 

Назва закладу, 

установи освіти 

Планується виконати (придбати, обладнати тощо) 

за роками 

Орієнтовна 

сума коштів 

на 2016-2018 

роки(тис. грн.)   2016р 2017р 2018р  

Харчування учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста 

Загальноосвітні 

школи 

850,0 850,0 850,0 2550,0 2550,0 



5. Внести доповнення до розділу VI. «Очікувані результати від реалізації Програми» 

виклавши його в такій редакції: 

1.Підвищення якості надання освітніх послуг населенню міста. 

2. Забезпечення стабільного  функціонування дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів освіти, влаштування стадіону міста. 

3.Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

4. Поліпшення показників здоров’я учнів навчальних закладів міста, створення умов для 

збереження та зміцнення нормального росту і розвитку дітей, що безпосередньо 

залежить від якості їх харчування. 

5.Розвиток і поліпшення матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази закладів 

освіти міста. 

6.Приведення матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення 

дошкільних навчальних закладів у відповідність до сучасних вимог щодо створення 

безпечного і комфортного для перебування дітей розвиваючого освітнього середовища 

7. Зменшення обсягу витрат на енергоносії.  

8.Збільшення відсотку школярів, що залученні до фізкультурно-спортивної діяльності. 

9.Поліпшення результатів виступів збірних команд міста та окремих спортсменів міста в 

обласних, Всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 

10.Зменшення кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом 

здоров’я до спеціальної медичної групи. 

6. Відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради (нач.Л. Грекова) при 

формуванні бюджетних запитів на відповідний бюджетний рік  враховувати виконання 

заходів даної програми в межах бюджету. 

7. Відділу освіти виконавчого комітету міської ради (нач.Л. Грекова) щороку, починаючи з 

2016 року, до 30 січня інформувати Знам’янську міську раду про хід виконання 

програми. 

8. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти Л. 

Грекову. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

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

 

Міський голова     С. Філіпенко 

 

 

Слухали: Про внесення доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування 

м.Знам’янка на 2011-2015 роки та на період до 2017 року. 

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

Вирішили: Рішення  №106 затвердити  за результатами голосування. 

за – 31 

проти – 0 

утримався – 1 
Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 січня 2016 року         №106 

м. Знам`янка 

Про внесення доповнень до  

Програми розвиткумісцевого  

самоврядування м. Знам’янка 

на 2011-2015 рокита на період до 2017 року 

Влаштування та ремонт 

стадіону 

Комплексна дитячо-

юнацька спортивна 

школа 

500,0 300,0 300,0 1100,0 1100,0 



 

З метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, 

відповідно до  Регламенту Знам’янської міської ради сьомого скликання, керуючись Положенням 

«Про посвідчення депутатів і голів місцевих рад народних депутатів», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

В и р і ш и л а: 

 
1. Внести доповнення до Програми розвитку місцевого самоврядування м. Знам’янка на 

2011-2015 роки та на період до 2017 року, доповнивши розділ ІІІ Заходів по реалізації 

Програми розвитку місцевого самоврядування  на 2011-2015 рокита на період до 2017 

року «Висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування» п. 3.7 наступного змісту: 

«придбання державної символіки та атрибутики міського голови, секретаря міської 

ради, депутатів, помічників-консультантів депутатів, а саме: посвідчень депутатів, 

посвідчень помічників-консультантів депутатів, значків депутатів та міського 

голови, а також іншої поліграфічної продукції, загальної ділової документації 

тощо». 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради. 

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

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. Л.Семиніна). 

 

 

 Міський голова    С.Філіпенко 
 

 

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

міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради у 1-му кварталі 2016 року. 

Інформував:Ю.Данільченко – начальник  юридичного відділу. 

Вирішили: Рішення  №107 затвердити  із змінами та доповненнями за результатами 

голосування. 

за – 20 

проти – 3 

утримався – 4 
не голосували - 4                                                                                

Шоста сесія Знам`янської міської ради 
сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 січня 2016 року         №107 

м. Знам`янка 

Про умови оплати праці міського голови, 

секретаря міської ради, заступників міського голови 

та керуючого справами виконавчого комітету  

Знам`янської міської ради у І-му кварталі 2016 року 

 

Приймаючи до уваги Положення про порядок преміювання міського голови, секретаря 

міської ради, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради та встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за 

виконання особливо важливої роботи, відповідно до п.4 Постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. №1013 «Про упорядкування структури заробітної 

плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових 

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

 



 

В и р і ш и л а: 

1. Встановити на 2016 року надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо 

важливої роботи: 

– міському голові С.Філіпенку  у розмірі 100%  до посадового окладу з урахування 

надбавки за ранг та вислугу років; 

- першому заступнику міського голові В. Загородній  у розмірі 50% до посадового окладу 

з урахування надбавки за ранг та вислугу років; 

- секретарю міської ради у розмірі 50% до посадового окладу з урахування надбавки за 

ранг та вислугу років; 

- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюку у 

розмірі 50% до посадового окладу з урахування надбавки  за ранг та вислугу років; 

- керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

І.Ратушній у розмірі 50% до посадового окладу з урахування надбавки за ранг та вислугу 

років. 

2. Враховуючи особистий вклад у загальні результати роботи міської ради та виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради встановити премію у І-му кварталі 2016 року: 

- міському голові С. Філіпенку  у розмірі 100% до посадового окладу; 

- першому заступнику міського голови В.Загородній  у розмірі 50% до посадового 

окладу. 

3. Виплати, передбачені пунктом 1,2 даного рішення здійснювати при умові виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України № 1013 від 09.12.2015 року та виплати протягом 

бюджетного року працівникам апарату управління заробітної плати у розмірі, не меншої, 

ніж нарахована у  грудні 2015 року з урахуванням індексації. 

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

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

 

 

            Міський голова     С. Філіпенко 

 

 

Слухали: Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до ГУ 

Національної поліції  в Кіровоградській області. 

Інформував:С.Кліпацький – депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №108 затвердити  за результатами голосування. 

за – 31 

проти – 0 

утримався – 0 
Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 січня 2016 року         №108 

м. Знам`янка 

Про звернення депутатів  

Знам’янської міської ради 

сьомого скликання до  

ГУ Національної поліції 

в Кіровоградській області 

 

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 ГУ 

Національної поліції в Кіровоградській області (додається). 

2. Направити звернення  до ГУ Національної поліції в Кіровоградській області. 



3. Дане рішення опублікувати в міський газеті «Знам’янські вісті». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на юридичний відділ Знам'янського 

міськвиконкому (кер.Ю.Данільченко). 

 

 

Міський голова                                           С.Філіпенко 
 

 

Звернення 

депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання 

до ГУ Національної поліції в Кіровоградській області 

 

Знам’янська міська рада повідомляє Вам, що Знам’янським МВ УМВС України в області 

на підставі поданих державному реєстратору документів 19 липня 2010 року, з невідомих нам 

причин, було змінено юридичну адресу місцезнаходження міськвідділу міліції шляхом його 

перереєстрації за адресою: Знам’янський район, с. Дмитрівка, вул. Перемоги, 4. 

Згідно статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців» місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які 

відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. 

Статтею 5 цього Закону визначено, що державна реєстрація юридичних осіб проводиться 

державним реєстратором за місцем знаходження юридичної особи. 

 Оскільки, Знам’янський МВ УМВС фактично завжди знаходився і знаходиться за адресою 

м. Знам’янка, вул.Київська, 25, дії щодо внесення змін до державної реєстрації юридичної особи 

– Знам’янського МВ УМВС України в області у частині зміни місцезнаходження не відповідають 

чинному законодавству, а також носять ознаки фальшування і вводять в оману мешканців міста і 

району. Адже за новою юридичною адресою Знам’янського МВ УМВС знаходиться Дмитрівська 

сільська рада і ці приміщення ніколи не належали міськрайвідділу. На всіх сайтах, у листуванні, 

на фірмових бланках і т.ін. визначена єдина вірна адреса - м.Знам'янка, вул.Київська, 25, де 

фактично і знаходиться територія, приміщення, керівництво і весь штат Знам’янського МВ 

УМВС України в Кіровоградській області. 

 Крім того, після зміни адреси реєстрації Знам’янський МВ УМВС України припинив 

сплату податків до міського бюджету м. Знам’янка, що призвело до зменшення наявного 

фінансового ресурсу бюджету та унеможливило фінансування частини місцевих програм, 

зокрема і Міської комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень, що має 

негативні наслідки  для життєдіяльності міста, такі як відсутність профілактики та попередження 

злочинності,  забезпечення швидкого реагування на заяви та повідомлення громадян, 

встановлення камер відеоспостереження для швидкого реагування на злочини, скоєнні в 

громадських місцях та інші. 

 Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас із зверненням вжити заходи для 

врегулювання питання реєстрації новоствореного Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області відповідно до вимог діючого законодавства за фактичним місцем 

знаходження у місті Знам'янка, вул.Київська, 25. 

 Вирішення цього питання також надасть можливість Знам'янській міській раді сьомого 

скликання забезпечити наявним фінансовим ресурсом видатки міського бюджету на 

фінансування основних заходів профілактики і попередження злочинності у місті Знам'янка. 

 

 

Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015р. №1597 «Про ставки 

земельного податку у м.Знам’янка з 01.01.2015р. (відповідно до грошової оцінки 

земель міста)». 

Інформував:О.Кузін – депутат міської ради. 

Вирішили: Рішення  №109 затвердити  за результатами голосування. 

за – 30 

проти – 0 

утримався – 1 

 



 
Шоста сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 січня 2016 року         №109 

м. Знам`янка 

Про внесення змін до рішення  

міської ради   від   23.01.2015 року  

№ 1597 “Про ставки земельного  

податку у м. Знам’янка з 01.01.2015 року 

(відповідно до грошової оцінки  

земель міста)” 

 

 Розглянувши  заяву голів гаражних кооперативів про зменшення  ставки земельного 

податку для земель гаражних кооперативів, керуючись ст.12, ст.269-287,  Податкового 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. Внести зміни та доповнення до п.1 рішення міської ради   від  23.01.2015 року №1597 

“Про ставки земельного податку у м. Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової 

оцінки земель міста)” в частині справляння  земельного податку за земельні ділянки  

гаражно-будівельних  кооперативів та земельні ділянки під індивідуальним гаражним 

будівництвом, затвердивши  з 01.01.2017 року ставки земельного податку по земельних 

ділянках  розташованих в межах міста Знам’янка у таких розмірах: 

 

Категорія земель за 

функцією використання 

Склад земель Ставка податку за 

земельну ділянку, % 

від нормативної 

грошової оцінки 

Землі житлової забудови 

Кф=1 

Землі індивідуального гаражного 

будівництва 
0,3 

  

Землі транспорту, 

зв’язку Кф= 1 

Землі автогаражних  кооперативів  

 0,3        

2. Організацію виконання даного рішення покласти на Знам’янську ОДПІ(нач. П.Козін), 

управління Держгеокадастру у Знам’янському районі (нач.Р.Владов) та відділ земельних 

питань Знам’янської міської ради (нач.А.Грицюк). 

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

землекористування та будівництва (гол.О.Кузін). 

 

 

           Міський голова     С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список депутатів 

Знам’янської міської ради сьомого скликання, 

присутніх на пленарному засіданні 

шостої  сесії  міської ради 

 
 

1. Бойко Світлана Василівна 

2. Бойчук Ольга Іванівна 

3. Грінченко Ігор Григорович 

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. Лєвінте Сергій Васильович 

14. Макарова Тетяна Іванівна 

15. Майборода Юрій Георгійович 

16. Мацко Володимир Васильович 

17. Микуляк Інна Вікторівна 

18. Мороз Анатолій Павлович  

19. Мороз Андрій Іванович 

20. Озеряний Віктор Анатолійович 

21. Пастух Костянтин Костянтинович 

22. Постика Сергій Миколайович 

23. Ратушна Ірина Олександрівна 

24. Рубан Олег Леонідович 

25. Семиніна Людмила Іванівна 

26. Сопільняк Юрій Михайлович 

27. Терновий Микола Макарович 

28. Тесленко Анатолій Вікторович 

29. Тесленко Наталія Олександрівна 

30. Тишкевич Наталія Миколаївна 

31. Тітарєв Олег Борисович 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Список депутатів 

Знам’янської міської ради сьомого скликання, 

відсутніх на пленарному засіданні 

шостої сесії міської ради 

 

 
1. Гуров С.А. – знаходиться в АТО 

2. Ліщенко Є.В. – знаходиться в АТО 

3. Щава О.О. – у відрядженні (за усним повідомленням)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список 

запрошених та присутніх на пленарному засіданні 

шостої  сесії   міської ради 

 

 

1. Брунцвік Н.В. – начальник відділу по обслуговуванню ради 

2. Данільченко Ю.В. – начальник юридичного відділу 

3. Іваськів Т.А. – начальник фінансового управління 

4. Черкас Н.Л. – заступник начальника міського відділу освіти 

5. Волошина А.М. – начальник управління соціального захисту населення 

6. Третьякова К.В. – начальник відділу економічного розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі 

7. Грицюк А.А. – начальник відділу земельних питань 

8. Ладожинська Р.А. – начальник відділу молоді та спорту 

9. Берлова М.В. – головний спеціаліст  УМА та ЖКГ 

10. Московець Д.А. – оперуповноважений СБУ в Кіровоградській області 

11. Шевцова Т.В. – прокурор Знам’янської місцевої прокуратури 

12. Хандусенко Н.А. - журналіст газети «Наша Знам’янщина» 

13. Лєвінте О.Ф. – голова ГО «Інститут політики захисту тварин» 

14. Іванова Н.В. – член виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

15. Плющ В. – голова ГО «Дай лапу» 

16. Лук’яниця М.А. – член територіальної громади 

17. Клюка Ю.Г. – член партії «Воля» 

18. Довгаленко В.І. – кандидат до членів виконкому 

19. Лежанська Є.В. – приватний підприємець 

20. Шуліка Т.М. – голова ОСББ «Перспективне» 

21. Тесленко А.В. – депутат Кіровоградської обласної ради 

22. Ковтунович Л.І. – молодіжна організація «Нове покоління» 

23. Ніколаєв В.Г. – заступник голови гаражного кооперативу «Чайка» 

24. Кочергін Ю.Л. – голова гаражного кооперативу «Чайка» 

25. Міркевич В.І. – заступник головного редактора газети «Знам’янські вісті» 

26. Устіновський О.Г. – журналіст газети «21 канал» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перелік рішень, 

які затверджені на пленарному  засіданні 

шостої сесії міської ради сьомого скликання 

22 січня  2016 року 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

№ 

сторінки 

1. Про депутатський запит депутата міської ради А.Тесленка. 77 5 

2. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 78 5 

3. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 79 6 

4. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. 80 6 

5. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. ---- 7 

6. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. ---- 7 

7. Про депутатський запит депутата міської ради С.Каратєєва. ---- 8 

8. Про депутатський запит депутата міської ради Н.Тесленко. 81 8 

9. Про депутатський запит депутата міської ради К.Пастуха. 82 9 

10. Про депутатський запит депутата міської ради Н.Данасієнко. 83 9 

11. Про обрання секретаря Знам’янської  міської ради сьомого 

скликання. 

---- 11 

12. Про затвердження протоколу таємного голосування. 84 12 

13. Про затвердження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів. 

85 13 

14. Про затвердження протоколу таємного голосування. 86 14 

15. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради. 

87 15 

16. Про дозатвердження персонального складу виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради. 

---- 16 

17. Про припинення повноважень виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради шостого скликання. 

88 17 

18. Про затвердження Положення про порядок преміювання 

міського голови, секретаря міської ради, заступників міського 

голови та керуючого справами виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 

89 17 

19. Про затвердження плану роботи Знам’янської міської ради 

сьомого скликання на 2016 рік. 

90 20 



20. Про затвердження Програми розвитку ринків м.Знам’янка на 

2016-2017 роки. 

91 37 

21. Про надання погодження комунальному закладу «Знам’янська 

міська лікарня імені А.В.Лисенка» на укладання договорів 

оренди нежитлових вбудованих приміщень під розміщення 

аптек. 

92 42 

22. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності 

міста житлового будинку №122 по вул.Фрунзе. 

93 43 

23. Про внесення доповнень до Програми енергоефективності міста 

Знам’янка на 2014-2018 роки. 

94 44 

24. Про хід виконання Міської цільової програми розвитку 

фізичної культури та спорту в місті Знам’янка  на 2012-2016 

роки. 

95 45 

25. Про затвердження Міської програми правової освіти населення 

на 2016-2020 роки. 

96 46 

26. Про повноваження щодо приватизації житлової квартири по 

вулиці Леніна,269 в селі Богданівка. 

97 52 

27. Про затвердження міської програми забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2018 

року. 

98 53 

28. Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у місті 

Знам’янка. 

99 57 

29. Про Програму регулювання чисельності безпритульних  тварин 

у м.Знам’янка на 2016-2020 роки. 

100 61 

30. Про затвердження Положення про помічника-консультанта 

депутата  Знам’янської міської ради. 

101 67 

31. Про врегулювання земельних відносин. 102 72 

32. Про надання згоди на складання технічної документації із 

землеустрою. 

103 76 

33. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого 

скликання Кіровоградської області до Верховної Ради України з 

вимогою відставки Уряду та Прем’єр-Міністра Арсенія 

Яценюка. 

104 78 

34. Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми 

розвитку закладів освіти міста на 2016-2018 роки. 

105 79 

35. Про внесення доповнень до Програми розвитку місцевого 

самоврядування м.Знам’янка на 2011-2015 роки та на період до 

106 81 



2017 року. 

36. Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського головита керуючого справами 

виконавчого комітету Знам`янської міської ради у І-му кварталі 

2016 року. 

107 82 

37. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого 

скликання до ГУ Національної поліції  в Кіровоградській 

області. 

108 84 

38. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015р. 

№1597 «Про ставки земельного податку у м.Знам’янка з 

01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки земель міста)». 

109 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засвідчувальний напис справи №___________________ 

 

У справі прошито та пронумеровано 

_______________________________________________________________    аркушів 

в тому числі: 

літерні аркуші __________________________________________________________ 

пропущені номери аркушів _______________________________________________ 

+ аркушів внутрішнього опису ____________________________________________ 

 

 

Особливості фізичного стану та 

формування справи 

номери аркушів 

  

  

  

 

 

 

                       Міський голова                      С.Філіпенко 

 

 

«______» ______________20        р. 

 

 

 

 

 
 

 


