
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
шістдесят третьої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  25 вересня  2014 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання  міської 

ради  

 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   33 депутати (список додається) 

Відсутні –    13 депутатів (список додається) 

 

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

обслуговуванню ради. 

 

Пленарне засідання шістдесят третьої сесії Знам’янської міської ради розпочалося  

вшануванням хвилиною мовчання пам’яті земляків, які загинули під час антитерористичної 

операції та всіх, хто віддав життя в АТО за Україну. 

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

депутатів міської ради присутні  33 депутати 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 Шевцова Т.В., депутат Кіровоградської 

обласної ради Джулай В.О., представники громадський організацій та політичних партій, 

представники  засобу масової інформації. 

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

голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: Бойко С.В., Озеряний А.В. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 33 , «Проти» -0  , «Утримався» -0, «Не голосували» - 1  

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова озвучив пропозицію від постійних комісій щодо включення у порядок 

денний проекту №19. 

Голосували: 

 За пропозицію включити до порядку денного проект №19. 

Результати голосування: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

При обговоренні порядку денного міський голова озвучив пропозиції щодо зняття з 

порядку денного проектів №4, №6, №11, №12 

Голосували: 

 За пропозицію виключити з порядку денного проект №4. 

Результати голосування: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 



Голосували: 

 За пропозицію виключити з порядку денного проект №6. 

Результати голосування: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За пропозицію виключити з порядку денного проект №11. 

Результати голосування: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 28 

Пропозиція  не приймається. 

Голосували: 

 За пропозицію виключити з порядку денного проект №12. 

Результати голосування: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утримався» - 29 

Пропозиція  не приймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх пропозицій 

 Результати голосування: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1 
 

1. Про депутатські запити. 

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

області до голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України. 

3. Звіт постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста. 

4. Про внесення доповнення до додатку Програми економічного і соціального розвитку м. 

Знам’янка на 2014 рік, затверджена рішенням міської ради від 29.11.2013р. №1116. 

5. Про хід виконання Міської програми реформування та розвитку житлово-комунального 

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

6. Про стан виконання Програми розвитку архівної справи у місті Знам’янка. 

7. Про внесення змін та доповнень до Міської цільової комплексної програми покращення 

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

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

бюджет на 2014 рік». 

9. Про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 100,0 кв. м шляхом продажу права власності на аукціоні. 

10. Про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 374,0 кв. м для набуття права оренди шляхом продажу на аукціоні. 

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

ділянок. 

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

договорів оренди земельних ділянок). 

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

14. Про  врегулювання земельних відносин. 

15. Про затвердження складу конкурсної комісії по закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсних 

засадах. 

16. Про хід виконання Міської програми забезпечення аукціонів з набуття права оренди та 

продажу земельних ділянок на території м. Знам’янка на 2013-2015 роки. 

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

автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 

2014-2016 роки». 

          

Різне  

1. Звернення від голови Ліберальної партії України М. Опанащенка до міського голови та 

міської ради стосовно підтримки запропонованої партією  законодавчої ініціативи щодо 

збільшення розміру мінімальної заробітної плати. 



Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1. Про депутатські запити. 

Інформував: О.Антоненко – депутат міської ради виборчого округу №4,  вказав  про 

необхідність ремонту дороги по вул. Осадчого, зважаючи на неодноразові запити, листи до 

керівництва Знам’янського елеватора і невжиття заходів, депутат попередив про можливе 

перекриття мешканцями вулиці Осадчого дороги, якою їздять великовагові машини на елеватор 

та наголосив на необхідності встановлення дорожніх знаків «Рух вантажного транспорту 

заборонено». 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили:. Рішення №1480 затвердити. 

 

Інформував: О.Кузін – депутата міської ради. Вже вчетверте звернувся із запитом про 

перенесення контейнерного майданчика по вулиці Привокзальній,10.  Прийняте рішення 

заблоковано, відбуваються зустрічі з мешканцями сусідніх будинків, але питання так і не 

вирішено. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили:. Рішення №1481 затвердити. 

 

Інформувала: Р.Гаврилюк – депутат міської ради. Порушила питання відсутності автобусних 

зупинок у північному мікрорайоні, наполягала на їх встановленні, щоб пасажирам було де 

присісти і сховатися від негоди. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили:. Рішення №1482 затвердити. 

 

2. Слухали:  

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання 

Кіровоградської області до голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України. 

Інформувала: О.Лепетко – заступник начальника фінансового управління. Зазначила, що  у 

проекті Бюджетного кодексу України відбулися зміни, які визначають нову модель фінансового 

забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у частині передачі з державної до 

комунальної власності закладів охорони здоров’я залізничного транспорту України. У нашому 

місті – це ДЗ «Відділкова лікарня ст. Знам’янка «ДП Одеська залізниця». 

Тому, у разі проведення децентралізації місцевих бюджетів,  відповідно до схваленої 

Урядом «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні», передбачається зменшення відсотку  ПДФО, який залишається на території 

міста Знам’янка з 75% до 60%. У таких умовах утримувати якісно галузь «Охорона здоров’я», 

враховуючи особливості медичного обслуговування  працівників залізничного транспорту, буде 

не можливим. І саме це найбільше турбує сьогодні нашу  владу. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 1; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1483 затвердити. 

 

 

 

 



3. Слухали: 

Звіт постійної комісії з питань бюджету та економічного розвиту міста. 

Інформував: І.Крижановський – міський голова. Під час формування міського бюджету  на 

2014 рік та внесення змін до нього одним з головних своїх завдань постійна комісія вбачала 

стимулювання пошуку нових методів і шляхів по наповненню дохідної частини бюджету та 

сприяння прозорості розрахунків і нормативів фінансової забезпеченості при розподілі 

фінансових ресурсів. Велика увага приділялася контролю за ефективним та цільовим 

використанням бюджетних коштів. У своїй діяльності комісія завжди враховує і вивчає 

громадську думку жителів міста, розглядає заяви та пропозиції розпорядників коштів з питань, 

віднесених до її компетенції. Співпраця депутатів постійної комісії з питань бюджету  та 

економічного розвитку міста будується на засадах рівноправності, взаємної поваги і націлена, 

насамперед, на забезпечення зростання рівня економічного розвитку міста Знам’янки. 

Голосували: 

За прийняття інформації до відома. 

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

Вирішили:. Рішення №1484 затвердити.  

 

4. Слухали:  

 Про внесення доповнення до додатку Програми економічного і соціального 

розвитку м. Знам’янка на 2014 рік, затверджена рішенням міської ради від 29.11.2013р. 

№1116. 

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

інфраструктури та торгівлі. Запропонувала підтримати проект рішення і доповнити Додаток 

Програми економічного і соціального розвитку міста  «Капітальні трансферти» комунальному 

підприємству «Знам’янська  міська друкарня» 62 тис. на придбання різографу А3-го формату. 

В обговоренні взяли участь: 

 М.Терновий – депутат  міської ради виборчого округу №10 запропонував ці кошти 

використати на підготовку до зими, зокрема на закупівлю протиожеледних матеріалів та 

грейдерування доріг. 

 І.Крижановський – міський голова  наголосив, що придбання різографа необхідне для 

забезпечення стабільної роботи друкарні. 

 О.Смик – депутат міської ради наполягав на необхідності збереження комунального 

підприємства. 

 О.Куцов – депутат міської ради запропонував керівництву друкарні розробити бізнес-

план для подальшого розвитку підприємства. 

 Н.Коленченко – депутат міської ради, головний редактор газети «Знам’янські вісті» 

підкреслила, що редакція, як ніхто інший, зацікавлена в стабільній роботі друкарні, але 

зауважила, що різограф – це копіювальна техніка, розрахована на певну кількість примірників 

формату АЗ. Підприємству для повноцінної роботи необхідна друкарська машина, яка коштує 

не набагато дорожче, але забезпечить друк формату А2. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 3; «Утримався» - 4, «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №1485 затвердити. 

 

5. Слухали: 

 Про хід виконання Міської програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства 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 №1486 затвердити. 

 



6. Слухали: 

 Про стан виконання Програми розвитку архівної справи у місті Знам’янка. 

Інформувала: О.Зажурило – головний спеціаліст архівного відділу Знам’янської міської ради. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1487 затвердити.  

 

7. Слухали: 

 Про внесення змін та доповнень до Міської цільової комплексної програми 

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

Інформувала: О.Попова – начальник міськоговідділу освіти. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1464 затвердити. 

 

8. Слухали: 

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

міський бюджет на 2014 рік». 

Інформувала: О.Лепетко – заступник начальника фінансового управління. Запропонувала  

внести зміни до міського бюджету на 2014 рік збільшивши обсяг доходів та видатків 

спеціального фонду міського бюджету; здійснити перерозподіл видатків міського бюджету за 

обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету; внести відповідні 

зміни до додатків 1,2,3,3-1,7,8  та затвердити додаток 6 у новій редакції. 

В обговоренні взяли участь: 

 А.Тесленко – депутат міської ради. Запропонував зняти 18 тис. грн., які планувалися на 

капітальний ремонт приміщення фінансового управління і направити видатки на проведення 

робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом на утримання автомобільних 

доріг та зобов’язати виконком викоати за ці кошти відсипку та грейдерування вулиць південної 

частини міста. 

Голосували: 

За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 16; «Проти» - 11; «Утримався» - 6, «Не голосували» - 1 

Пропозиція не приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 18; «Проти» - 7; «Утримався» - 8, «Не голосували» - 1 

Проект рішення не прийнято. 

 

 Виступив депутат Кіровоградської обласної ради В.Джулай і запропонував виключити з 

видатків і доходів 18 тис. грн. і переголосувати заново. 

 Міський голова І. Крижановський запропонував повернутися повторно до розгляду 

проекту рішення. 

Голосували: 

За пропозицію зняти 18 тис. грн. з фінансового управління. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому із змінами. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №1489 затвердити. 

 

 



9. Слухали: 

Про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 100,0 кв.м шляхом продажу права власності на аукціоні. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 1; «Утримався» - 2, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1490 затвердити. 

 

10. Слухали: 

 Про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 374,0 кв.м для набуття права оренди шляхом продажу на аукціоні. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 1; «Утримався» - 2, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1491 затвердити. 

 

11. 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» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1492 затвердити. 

 

12. 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» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1493 затвердити. 

 

13. 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» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1494 затвердити. 

 

14. Слухали: 

 Про  врегулювання земельних відносин. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

 Міський голова  І.Крижановський зачитав заяву депутатів міської ради  В.Ставицького та 

О.Ковбасюка про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку із цим депутати участі у голосуванні з 

цього питання приймати не будуть. 

 

 

 

 



Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 1; «Утримався» - 2, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1495 затвердити. 

 

15. Слухали: 

 Про затвердження складу конкурсної комісії по закупівлі послуг з виконання робіт 

із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсних 

засадах. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1496 затвердити. 

 

16. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми забезпечення аукціонів з набуття права 

оренди та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1497 затвердити. 

 

17. Слухали: 

Про внесення змін та доповнень до Міської комплексної програми розвитку 

автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 

2014-2016 роки». 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0, «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1498 затвердити. 

 

Різне: 

 Секретар міської ради Н.Адамович  зачитала звернення від голови Ліберальної партії 

України М.Опанащенка до міського голови та міської ради стосовно підтримки запропонованої 

партією законодавчої ініціативи щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 4-х 

тисяч гривень. Депутати міської ради зауважили: враховуючи ситуацію в країні, а також той 

факт, що змінюється система оподаткування, такі пропозиції є утопічними і нереальними та 

популістськими, недоречно розглядати це питання. 

 Також секретар міської ради проінформувала депутатів, що отримано відповідь від 

Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, про те, 

що цю комісію ліквідовано. Таким чином, з пропозиціями, викладеними у зверненні, доцільно 

звернутися до органу, на який буде покладено виконання повноважень щодо державного 

регулювання господарської  діяльності суб’єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, зокрема встановлення тарифів. 

 Зокрема, у різному виступила координатор ГО «Майдан» Н.Тишкевич щодо необхідності 

збору коштів на підтримку наших земляків, які нині знаходяться в АТО, закликала долучатися 

всіх небайдужих. 

 

 

 

 



 

 

 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 третю сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 


