
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
шістдесят другої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  22 серпня  2014 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання  

міської ради  

 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   26 депутатів (список додається) 

Відсутні –    20 депутатів (список додається) 

 

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

обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні шістдесят другої  сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні  26 депутатів та міський голова, що дає сесії право бути 

правомочною. 

 У роботі сесії беруть участь: начальники відділів та управлінь структурних підрозділів, 

прокурор Знам’янської міжрайонної прокуратури Хачатрян Е.Ж.,  представники  засобу 

масової інформації та член ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан» Левінте О.Ф. 

Міський голова запропонував обрати лічильну комісію у складі 2 осіб для підрахунку 

голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: Бойко С.В., Кузін О.М. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 27 , «Проти» -0  , «Утримався» -0  

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова озвучив пропозицію від постійних комісій щодо включення у порядок 

денний проект №22. 

Голосували: 

 За пропозицію включити до порядку денного проект №22. 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх пропозицій 

 Пропозиції та зміни щодо проектів рішень №№2,9 враховані під час їх обговорення на 

засіданнях постійних комісій. 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

 

1. Про депутатські запити. 

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

Верховної Ради України О.Турчинова Кабінету Міністрів України, Антимонопольного 

комітету України та Національної комісії регулювання комунальних послуг.  



3. Звіт постійної комісії з питань землекористування та будівництва. 

4. Про затвердження першого заступника Знам’янськогом міського голови. 

5. Про хід виконання Міської Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки  за 

перше півріччя 2014 року. 

6. Про внесення змін до Міської цільової комплексно програми покращення матеріально-

технічної бази закладів освіти на 2014-2015 роки. 

7. Про внесення змін до Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки. 

8. Про хід виконання Міської програми передачі гуртожитку у власність територіальної 

громади м. Знам’янка на 2013-2015 роки. 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 червня 2002 року №87 «Про 

створення цільового благодійного фонду «Благоустрій міста». 

10. Про внесення доповнення до рішення міської ради  від 02.08.2013 року №989 «Про 

прийняття у власність територіальної громади міста трансформаторної підстанції 

Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління №3 з обладнанням 

та лінією електропередач за адресою: м. Знам’янка, вул.Ворошилова,155В». 

11. Про прийняття у власність територіальної громади міста двох технологічних 

каналізаційних насосних станцій по вул.Транспортній,20а і 48д та каналізаційних 

мереж Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління №3. 

12. Про надання дозволу на безоплатну передачу об’єкта незавершеного будівництва – 

«Будівництво каналізаційного колектору житлового масиву Жовтневе-Свердлове м. 

Знам’янка». 

13. Про внесення змін до схеми дислокації дорожніх знаків по місту Знам’янка, 

затверджена рішенням міської ради від 31 березня 2009 року №924 «Про організацію 

дорожнього руху по м. Знам’янка». 

14. Про  внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2014 року №1225 «Про міський 

бюджет на 2014 рік». 

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

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

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

договорів оренди земельних ділянок). 

18. Про  внесення змін до переліку земельних ділянок, набуття права оренди та продаж 

яких здійснюватиметься на аукціонах у 2014 році. 

19. Про врегулювання земельних відносин. 

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

ділянок. 

21. Про внесення доповнення до додатку Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2014 рік. 

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2009р. №1015 «Про узгодження 

назв вулиць, провулків, проспектів міста Знам’янка». 

 

    Різне  

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1. Про депутатські запити. 

Інформувала: С.Бойко –депутат міської ради виборчого округу №12,  вказала на необхідність  

побілювання фасаду будинку №75 по вулиці Фрунзе, так як цей будинок знаходиться на 

центральній вулиці міста і має дуже неестетичний вигляд. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:. Рішення №1455 затвердити. 

 

 

 



Інформувала: С.Бойко – депутат міської ради виборчого округу №12. За зверненнями 

мешканців будинку №32 по вулиці Київській, де виникла аварійна ситуація з каналізаційними 

та водяними  мережами запропонувала внести у перелік об’єктів житлового фонду на 2015 рік 

проведення капітального ремонту та закласти кошти у бюджет на виконання даних робіт. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:. Рішення №1456 затвердити. 

 

Інформувала: С.Бойко – депутат міської ради виборчого округу №12. За зверненнями 

мешканців будинку №81 по вулиці Фрунзе, де виникла аварійна ситуація водяної системи у 

підвалі запропонувала внести у перелік об’єктів житлового фонду на 2015 рік проведення 

капітального ремонту та закласти кошти у бюджет на виконання даних робіт. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:. Рішення №1457 затвердити. 

 

Інформував: В.Ставицький – депутат міської ради. Порушив проблему забезпечення доступу 

знам’янчан до міського стадіону для занять фізичною культурою. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:. Рішення №1458 затвердити. 

 

 Депутат міської ради С.Клімова звернулася з депутатським запитанням «Що за камінь 

встановлено на центральній площі міста, хто надавав дозвіл?». Секретар міської ради 

Н.Адамович пояснила, що Рада майдану звернулася до виконавчого комітету, щоб встановити 

пам’ятний знак усім загиблим захисникам України. Це питання обговорювалося на засіданні 

оргкомітету за участю громадських організацій. Депутат В.Хохлов, підкреслив, що 

встановлення нових знаків, обелісків повинне узгоджуватися з громадськістю і міською 

радою. Треба дотримуватися порядку і дисципліни. 

 

Інформував: О.Кузін – депутат міської ради. Звернувся до Знам’янського міжрайонного 

прокурора про правомірність вивезення бетонних плит по вулиці Привозкальній,10, а також 

про перенесення контейнерного майданчика за цією ж адресою. Рішення виконавчого комітету 

є, але воно призупинено, депутат наполягав на його виконанні. Однак депутат В.Хохлов 

заперечив – багато мешканців прилеглих будинків не згодні з цим рішення, тож слід ще раз 

організувати зустріч і вивчити це питання. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили:. Рішення №1459 затвердити. 

 

2. Слухали:  

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого кликання до Голови 

Верховної ради України О.Турчинова, Кабінету Міністрів України, Антимонопольного 

комітету України та національної комісії регулювання комунальних послуг. 

 Інформувала: Н.Адамович – секретар міської ради. Внесла пропозицію щодо внесення 

змін до ст.197 «Операції звільнення від оподаткування ПДВ Податкового Кодекс України 

№2755-УІ від 02.12.2010р., встановивши нульову ставку в частині надання послуг населенню з 

водопостачання та водовідведення; встановити диференційований тариф для різних категорій 

споживачів послуг (як це було раніше – населення – нижчий тариф, комунальні та бюджеті 



підприємства – середній, промисловість – високий), затверджувати не середній тариф, а 

окремий для кожної території. 

Голосували: 

 За прийняття  проекту рішення за основу 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Висновки постійних комісій: 

Всі комісії схвалили проект рішення, крім комісії з питань землекористування та будівництва. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1460 затвердити. 

 

3. Слухали: 

Звіт постійної комісії з питань землекористування та будівництва. 

Інформував: І.Савельєв -  голова постійної комісії, депутат міської ради. Зазначив, що 

функціональна спрямованість комісії полягає у вирішенні відповідно до закону питань 

регулювання земельних відносин, затвердження в установленому порядку містобудівної та 

землевпорядної документації. Одними з найголовніших проблем, які потребували негайного 

вирішення і залишаються актуальними, було питання узгодження суміжних територій проекту 

генерального плану міста Знам’янка Кіровоградської області для врахування інтересів 

Дмитрівської, Петрівської сільських рад та Знам’янської міської ради. 

Голосували: 

За прийняття інформації до відома. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили:. Рішення №1461 затвердити.  

 

4. Слухали:  

 Про затвердження першого заступника Знам’янського міського голови. 

Міський голова  І.Крижановський вніс пропозицію проект №4 перенести в кінець 

порядку денного у зв’язку із тим, що не відбудеться таємне голосування із не набранням 

кворуму. 

Голосували: 

 З пропозицію міського голови перенести проект №4. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Пропозиція приймається. 

 

5. Слухали: 

 Про хід виконання Міської програми правової освіти населення на 2011-2015 роки 

за перше півріччя 2014 року. 

 Інформував: Ю.Данільченко – начальник юридичного відділу міськвиконкому. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1462 затвердити. 

 

6. Слухали: 

 Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми покращення 

матеріально-технічної бази закладів освіти на 2014-2015 роки. 

 Інформувала: Н.Попова – начальник відділу освіти. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1463 затвердити.  

 



 

7. Слухали: 

 Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності м.Знам’янка на 

2014-2018 роки.  

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1464 затвердити. 

 

8. Слухали: 

 Про хід виконання Міської програми передачі гуртожитку у власність 

територіальної громади м.Знам’янка на 2013-2015 роки. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1465 затвердити. 

 

9. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 27 червня 2002 року №87 «Про 

створення цільового благодійного фонду «Благоустрій міста». 

Голосували: 

За прийняття проекту рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Висновки постійних комісій: 

Всі комісії схвалили проект рішення. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1466 затвердити. 

 

10. Слухали: 

 Про внесення доповнення до рішення міської ради від 02.08.2013р. №989 «Про 

прийняття у власність територіальної громади міста трансформаторної підстанції 

Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління №3 з обладнанням 

та лінією електропередач за адресою: м.Знам’янка, вул.Ворошилова,155В». 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1467 затвердити. 

 

11. Слухали: 

 Про прийняття у власність територіальної громади міста двох технологічних 

каналізаційних насосних станцій по вул.Транспортній,20а і 48д та каналізаційних мереж 

Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління №3. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1468 затвердити. 

 

 



 

12. Слухали: 

 Про надання дозволу на безоплатну передачу об’єкта незавершеного будівництва – 

«Будівництво каналізаційного колектору житлового масиву Жовтнева-Свердлове 

м.Знам’янка». 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1469 затвердити. 

 

13. Слухали: 

 Про внесення змін до схеми дислокації дорожніх знаків по місту Знам’янка, 

затверджена рішенням міської ради від 31 березня 2009 року №924 «Про організацію 

дорожнього руху по м.Знам’янка». 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

14. Слухали: 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2014 року №1225 «Про 

міський бюджет на 2014 рік». 

 Інформувала: Т.Іваськів – начальник фінансового управління. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1470 затвердити. 

 

15. 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» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1471 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» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1472 затвердити. 

 

17. Слухали: 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договорів оренди земельних ділянок. 

 Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1473 затвердити. 



 

18. Слухали: 

 Про внесення змін до переліку земельних  ділянок, набуття права оренди та 

продаж яких здійснюватиметься на аукціонах у 2014 році.  

 Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1474 затвердити. 

 

19. Слухали: 

 Про врегулювання земельних відносин. 

 Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1475 затвердити. 

 

20. Слухали: 

 Про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

 Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

 У зв’язку із тим, що обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» 

надали свідоцтво на право власності на нерухоме майно, нежиле приміщення по 

вул.Будьонного,27  пропоную доповнити додаток даного рішення пунктом 3. 

Голосували: 

За прийняття проекту рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Висновки постійних комісій: 

Всі комісії схвалили проект рішення. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1476 затвердити. 

 

21. Слухали: 

 Про внесення доповнення до додатку Програми економічного і соціального 

розвитку м.Знам’янки на 2014 рік. 

 Інформувала: К.Третьякова – начальник відділу  економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1477 затвердити. 

 

22. Слухали: 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2009р. №1015 «Про 

узгодження назв вулиць, провулків, проспектів міста Знам’янка». 

 Інформував: І.Качанов – начальник відділу архітектури та містобудування управління 

МА та ЖКГ. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1478 затвердити. 



 

4. Слухали: 

 Про затвердження першого заступника Знам’янськогом міського голови. 

 Інформував: І.Крижановський – міський голова 

 Запропонував для таємного голосування обрати лічильну комісію у складі 5 осіб. 

Голосували:  

 За прийняття пропозиції міського голови. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За персональний склад: С.Клімова, Л.Делістьянов, О.Кузін, С.Бойко, Е.Ільченко. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 

Пропозиція приймається. 

 

Міський голова оголосив перерву у роботі сесії на 10 хв. для проведення таємного 

голосування. 

/після перерви/ 

 
Голова лічильної комісії з таємного голосування С.Клімова зачитала протокол про 

результати таємного голосування з питання затвердження першого заступника Знам’янського 

міського голови (протокол №2 додається). 

Голосували: 

 За затвердження протоколу таємного голосування. 

Результати голосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №1479 затвердити. 

 

Даний проект рішення не поставлено на голосування у зв’язку із не набранням 

запропонованої кандидатури на посаду першого заступника Знам’янського міського голови 

більшості голосів.  

 

 Міський голова повідомив, що питання, внесені до порядку денного, розглянуті. 

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

надійшло. 

Оголосив шістдесят другу сесію міської ради 6 скликання закритою. 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 


