
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
сімдесят п’ятої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  17 квітня  2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідань міської 

ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   35 депутатів (список додається) 

Відсутні –    11 депутатів (список додається) 

 

Сесію веде:   Крижановський Ігор Борисович – міський голова 
Протокол веде:  Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу по 

обслуговуванню ради. 

 

На початку роботи сесії, міський голова привітав з днем народження депутатів міської 

ради, (заочно) і голову міської організації ветеранів України Ганну Бабійчук. 

Далі розпочалася робота пленарного засідання. 

На пленарному засіданні сімдесят п’ятої  сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні  35 депутатів, що дає сесії право бути правомочною. 

У роботі сесії беруть участь: начальники управлінь та відділів міськвиконкому та 

представники засобів масової інформації. 

Обговорення порядку денного: 

Надійшла пропозиція включити у порядок денний проект рішення №24. 

Голосували: 

За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція від в.о.першого заступника міського голови, начальника  

фінансового управління Т.Іваськів включити у порядок денний проект №25 щодо передачі 

двох автомобілів УАЗ швидкої станції. 

Голосували: 

За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиції приймаються. 

Надійшла пропозиція від міського голови І.Крижановського проекти рішень 

№№19,20,16,17 розглянути після першого питання. 

Голосували: 

За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиції приймаються. 

 

 



Надійшла пропозиція  затвердити порядок денний із змінами та доповненнями. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому. 

 Результати голосування: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Міський голова І.Крижановський  запропонув обрати лічильну комісію у складі 2 осіб 

для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: Бодня М.А., Озеряний В.А. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 36 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

1. Про депутатські запити. 

2. Про створення комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних 

послуг». 

3. Про передачу основних засобів з КП «Знам’янська ЖЕК №1» та КП СМКП «Ритуал» на 

баланс УМА та ЖКГ. 

4. Про затвердження Галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м.Знам’янка на 

2015-2020 роки. 

5. Про внесення змін до рішення  міської ради від 21.12.2012р. №787 «Про надання згоди 

на передачу цілісного майнового комплексу  Знам’янської міської станції швидкої і 

невідкладної  медичної допомоги до спільної  власності територіальної громади 

області».  

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

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 липня 2014р. №1435 «Про 

визначення у новій редакції території, у межах яких діють органи самоорганізації 

населення – будинкові та квартальні комітети». 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2014р. №1565 «Про безкоштовну 

передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну лінію від ЗТП-185 до 

житлового будинку по вул.Фрунзе,91. 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2014р. №1275 «Про безкоштовну 

передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну лінію від ТП-176 до 

житлового будинку по вул.Привокзальній,8». 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2014р. №1509 «Про безкоштовну 

передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну лінію від ТП-182 до 

житлового будинку по вул.Гагаріна,8. 

11. Про внесення змін до рішення міської ради міської ради від 24.04.2014р. №1326 «Про 

безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельних ліній. 

12. Про хід виконання  Міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у 

Великій Вітчизняній війні. 

13. Про внесення змін до Програми сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства м.Знам’янки на 2012-2015 роки. 

14. Про проведення щорічного міського конкурсу «Знам’янчанин року». 

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

ділянок. 

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

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

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

власності на земельну ділянку. 

19. Про врегулювання земельних відносин. 

20. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвиту м. 

Знам’янка на 2015 рік. 

21. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 



22. Про встановлення пам’ятного знаку, що увічнює подвиг військових частин, які 

визволяли м. Знам’янку у роки ВВв». 

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

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

земель міста)». 

24. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання Кіровоградської 

області до голови підкомітету з питань видатків Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету Горбунова Олександра Володимировича. 

25. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання до 

Кіровоградської обласної ради. 

 

Різне: 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1.Слухали:  

Про депутатські запити. 
Інформував: М.Терновий, депутата міської ради у своєму запиті наголосив на необхідності 

термінового ремонту дорожнього покриття на вулицях Дмитрівській та Калініна.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1682 затвердити. 

 

Інформував: І.Качанов, депутат міської ради підняв питання стосовно ремонту дороги по 

вулиці Дмитрівській, на ділянці від вул.Свердлова до вул.Фрунзе. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:Рішення №1683  затвердити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Інформувала: С.Бойко, депутат міської ради зазначила, що до неї звернулися пенсіонери, 

інваліди міста та мешканці смт. Знам’янка Друга,  щодо замінити автомобіля «Соціального 

таксі» Знам’янського територіального центру на більш зручний. Машина, якою надають нині 

послуги, стара. Крім цього, саме авто не дуже  зручне та малогабаритне. А перевозити 

доводиться не тільки інвалідів з інвалідними візками, а разом із ними  й тих, хто супроводжує 

цих людей. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:Рішення №1684  затвердити.    

 

Інформувала:  Р.Гаврилюк, депутат міської ради зауважила, щодо випуску додатка до міської 

газети «Знам’янські вісті», оскільки усі матеріали, присвячені 70-річчю Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні, неможливо помістити у найближчих випусках газети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:Рішення №1685  затвердити.    

 

Інформувала:  Р.Гаврилюк, депутат міської ради підняла питання щодо відсутності на 

південній  частині міста аптеки. Запропонувала розмістити аптеку та амбулаторію, 



переобладнавши вільне приміщення у гуртожитку ПТУ №12, послугами яких користувалися б 

і люди похилого віку,  і вихованці дитячих садків №3,4, учні ЗШ №1,4. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:Рішення №1686  затвердити.    

 

Інформував: В.Ставицький, депутат міської ради виступив із таким питанням. Мешканці 

вулиць Гагаріна, Жовтневої, Глібка мають погреби на розі вулиць Луначарського і Глібка. 

Мешканка цього ж мікрорайону отримала дозвіл на встановлення неподалік погребів власного 

гаража. Тут живуть люди похилого віку і встановлення гаража ускладнюватиме пенсіонерам 

прохід до погребів.  Тому звернувся з проханням про виділення іншої земельної ділянки для 

гаража. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:Рішення №1687  затвердити.    

 

Інформував: В.Хохлов, депутат міської ради у своєму запиті наголосив: потрібно  

прогрейдерувати дорогу на вулицях Привокзальній,2 та Дзержинського.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:Рішення №1688  затвердити.    

 

 

2. Слухали: 

Про створення комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних 

послуг». 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник управління МА та ЖКГ. Нове міське комунальне 

підприємство працюватиме за спрощеною системою оподаткування. Комбінат здійснюватиме 

реконструкцію, поточний і капітальний ремонт будинків. 

Надійшла пропозиція голосувати за кожну поправку окремо. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому з урахуванням поправок. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:Рішення №1689  затвердити.  

 

3. Слухали: 

   Про передачу основних засобів з КП «Знам’янська ЖЕК №1» та КП СМКП 

«Ритуал» на баланс УМА та ЖКГ. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник управління МА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За основу 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Надійшла пропозиція доповнити п.1 

Голосували: 

 За пропозицію. 



Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1690 затвердити. 

 

4. Слухали: 

Про затвердження Галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м.Знам’янка 

на 2015-2020 роки. 

Інформувала: С.Бойко, голова постійної комісії, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1691 затвердити. 

 

5. Слухали: 

Про внесення змін до рішення  міської ради від 21.12.2012р. №787 «Про надання 

згоди на передачу цілісного майнового комплексу  Знам’янської міської станції швидкої і 

невідкладної  медичної допомоги до спільної  власності територіальної громади області».  

Інформувала: С.Бойко, голова постійної комісії, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За основу 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

 Надійшла пропозиція доповнити констатуючу частину. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1692 затвердити. 

 

6. Слухали: 

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

Інформувала: Л.Меренкова – керуюча справами міськвиконкому. 

Голосували: 

 За основу 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Надійшла пропозиція доповнити п.1 та п.2. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1693 затвердити. 

 

 

 



7. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25 липня 2014р. №1435 «Про 

визначення у новій редакції території, у межах яких діють органи самоорганізації 

населення – будинкові та квартальні комітети». 

Інформувала: Н.Адамович – секретар міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1694 затвердити. 

 

8. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2014р. №1565 «Про 

безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну лінію від ЗТП-

185 до житлового будинку по вул.Фрунзе,91. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник управління  МА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За основу 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Надійшла пропозиція доповнити п.1 та п.2. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Вирішили: Рішення №1695 затвердити. 

 

9. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2014р. №1275 «Про 

безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну лінію від ТП-

176 до житлового будинку по вул.Привокзальній,8». 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник управління  МА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Вирішили: Рішення №1696 затвердити. 

 

10. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2014р. №1509 «Про 

безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну лінію від ТП-

182 до житлового будинку по вул.Гагаріна,8. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник управління  МА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Вирішили: Рішення №1697 затвердити. 

 

11. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2014р. №1326 «Про 

безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельних ліній. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник управління  МА та ЖКГ. 



Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Вирішили: Рішення №1698 затвердити. 

 

12.Слухали: 

Про хід виконання  Міської програми збереження історичної пам’яті про 

Перемогу у Великій Вітчизняній війні. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Вирішили: Рішення №1699 затвердити. 

 

13. Слухали: 

Про внесення змін до Програми сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства м.Знам’янки на 2012-2015 роки. 

Інформував: І.Крижановський.- міський голова.  

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Вирішили: Рішення №1700 затвердити. 

 

14. Слухали: 

Про проведення щорічного міського конкурсу «Знам’янчанин року». 

Інформувала: О.Зайченко – начальник організаційного відділу. 

Голосували: 

 За основу 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Надійшла пропозиція доповнити п.2.7 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Пропозиція приймається. 

 Надійшла пропозиція доповнити склад оргкомітету депутатом міської ради 

І.Савельєвим. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому з доповненнями. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 

Вирішили: Рішення №1701 затвердити. 

 

15. Слухали: 

Про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 1 



Вирішили: Рішення №1702 затвердити. 

 

16. Слухали: 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 2 

Вирішили: Рішення №1703 затвердити. 

 

17. Слухали: 

Про надання згоди на складання технічної документації із землеустрою. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 2 

Вирішили: Рішення №1704 затвердити. 

 

18. Слухали: 

Про уточнення площ земельних ділянок та видачу документів підтверджуючих 

право власності на земельну ділянку. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 2 

Вирішили: Рішення №1705 затвердити. 

 

19. Слухали: 

Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 2 

Вирішили: Рішення №1706 затвердити. 

 

20. Слухали: 

Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвиту м. 

Знам’янка на 2015 рік. 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 2 

Вирішили: Рішення №1707 затвердити. 

 

21. Слухали: 

 Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

Інформував: О.Куцов – депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 2 

Вирішили: Рішення №1708 затвердити. 



22.Слухали: 

Про встановлення пам’ятного знаку, що увічнює подвиг військових частин, які 

визволяли м. Знам’янку у роки ВВв». 

Інформувала: С.Бойко, голова постійної комісії, депутат міської ради зазначила, що за 

ініціативою членів ветеранської організації міста, за рахунок благодійних коштів вирішується 

питання встановлення пам’ятного знака, що увічнює подвиг військових частин, які визволяли 

м. Знам’янку у ВВв. Урочисте відкриття планується 9 травня цього року під час святкових 

заходів. На території м. Знам’янка, смт Знам’янка та с. Водяного є 5 місць поховань і 5 

пам’яток історії, що пов’язані з подіями Великої Вітчизняної війни. Загалом станом на 

01.12.2014 року у м. Знам’янці числиться 17 історичних пам’яток культурної  спадщини, 13 із 

яких внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 2 

Вирішили: Рішення №1709 затвердити. 

 

23. 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 року (відповідно до грошової оцінки 

земель міста)». 

Інформував: А.Тесленко - депутат міської ради. 

 Під час бурного обговорення надійшла пропозиція зняти з розгляду проект рішення на 

доопрацювання. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 3; «Не голосували» – 8 

Пропозиція приймається. Проект рішення не прийнято. 

 

24. Слухали: 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання 

Кіровоградської області до голови підкомітету з питань видатків Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету Горбунова Олександра Володимировича. 

Інформувала: Т.Іваськів, - т.в.о.першого заступника міського голови, начальник фінансового 

управління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 3 

Вирішили: Рішення №1710 затвердити. 

 

25. Слухали: 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання до 

Кіровоградської обласної ради. 

Інформувала: Т.Іваськів, - т.в.о.першого заступника міського голови, начальник фінансового 

управління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» – 3 

Вирішили: Рішення №1711 затвердити. 

 

 

  

 



Різне: 

 

Секретар міської ради Надія Анатоліївна Адамович довела до відома присутніх 

інформацію щодо звернень, які надійшли на адресу міської ради від народного депутата 

України О.Довгого, заступника міністра фінансів України Р.Качур, голови Кіровоградської 

обласної ради О.Чорноіваненка, а також депутатські звернення від народного депутата 

України І.Суслової. Також, Надія Анатоліївна повідомила депутатів про те, що в газеті 

«Знам’янські вісті» надрукована замітка мешканця міста про відвідування депутатами сесій 

міської ради. Міська рада вирішила опублікувати в газеті «Знам’янські вісті» список депутатів 

міської ради, які були відсутні на пленарному засіданні. 

Міський голова І.Крижановський зачитав присутнім витяг з протоколу зборів 

колективу Знам’янської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги щодо ліквідації станції 

екстреної (швидкої) медичної допомоги як юридичної одиниці та переведення працюючих до 

Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Кіровограда. Даний колектив 

шляхом голосування висловив своє бажання залишити Знам’янську станцію екстреної 

(швидкої) медичної допомоги як окрему юридичну одиницю. 

Також, голова бюджетної комісії Л.Суслов довів до відома депутатів результати роботи 

постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста щодо преміювання 

керівного складу міськвиконкому відповідно до інформації керуючої справами 

міськвиконкому Л.Меренкової. 

 

 

 Міський голова І.Крижановський повідомив, що питання, внесені до порядку денного, 

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

не надійшло. 

Оголосив сімдесят п’яту сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 

 

 

 

 

 

 


