
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
шістдесят четвертої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  30 жовтня  2014 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: приміщення Центру 

дитячої та юнацької творчості 

 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   32 депутати (список додається) 

Відсутні –    14 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 четвертої  сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні  32 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., голова організації ветеранів 

України Бабійчук Г.О., 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 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова озвучив пропозицію від постійних комісій щодо включення у порядок 

денний проекти №№19,20,21 

Голосували: 

 За пропозицію включити до порядку денного проекти №№19,20,21 

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

Пропозиція приймається. 

При обговоренні порядку денного міський голова озвучив пропозицію щодо розгляду 

проекту №13 після депутатських запитів. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

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

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За пропозицію проект рішення №21 розглянути після проекту №13. 

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

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх пропозицій 



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

1. Про депутатські запити. 

2. Про затвердження Міської програми «Територіальна оборона» на 2014-2015 роки. 

3. Про затвердження протоколу таємного голосування. 

4. Звіт постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення. 

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

області до  Кабінету Міністрів України. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 року №1225 «Про міський 

бюджет на 2014 рік». 

7. Про безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельної лінії від 

ТП-182 до житлового будинку №8 по вул.Гагаріна. 

8. Про хід виконання Програми енергоефективності м.Знам’янка на 2014-2018 роки. 

9. Про хід виконання  Програми розвитку місцевого самоврядування м.Знам’янка на 2011-

2015 роки за 9 місяців 2014 року. 

10. Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва у м.Знам’янка на 2012-

2014 роки. 

11. Про хід виконання Міської програми по оздоровленню і відпочинку дітей на 2014-2017 

роки. 

12. Про хід виконання Міської програми патріотичного виховання населення на період до 

2017 року. 

13. Про хід виконання Міської програми підтримки хореографії та розвитку масового 

танцювального руху в м.Знам’янка на період до 2015 року. 

14. Про встановлення пам’ятного знаку «Героям, загиблим за свободу та Незалежність 

України». 

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

ділянок. 

16. Про врегулювання земельних відносин. 

17. Про затвердження протоколу про результати проведення конкурсу з відбору виконавців 

послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель. 

18. Про скасування рішення міської ради від 25.07.2012р. №654. 

19. Про стан виконання депутатських запитів. 

20. Про делегування повноважень виконавчому комітету Знам’янської міської ради. 

21. Про оформлення правовстановчих документів на земельні ділянки закладів освіти. 

 

Різне: 

 Відповідь на звернення депутатів до Верховної Ради України, Міністерства фінансів 

України, Антимонопольного комітету України та Державної фіскальної служби України. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1. Про депутатські запити. 

Інформувала: С.Бойко – депутат міської ради, виступила з пропозицією зняти з контролю свій 

депутатський запит від 22 квітня 2014р. Провести капітальний ремонт (фарбування) зовнішньої 

частини будинку №75 по вул.Фрунзе. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили:. Рішення №1499 затвердити. 

 

Інформував: В.Хохлов – депутат міської ради, наголосив: у зв’язку із обіцяним, але не 

введеним у дію поетапним підвищенням заробітної плати залізничникам, міський бюджет 

недоотримав коштів і запропонував звернутися до Міністерства фінансів України з питання їх 

компенсації. 



Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили:. Рішення №1500 затвердити. 

 

Інформував: О.Антоненко – депутат міської ради, за зверненням мешканців вул.8-Робітничої, 

наполягав на необхідності монтажу її зовнішнього освітлення. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили:. Рішення №1501 затвердити. 

 

Інформувала: С.Клімова – депутат міської ради. Стурбована черговим випадком травмування 

людини, зношу порушила питання накриття відкритих каналізаційних люків задля безпеки 

знам’янчан. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили:. Рішення №1502 затвердити. 

 

Інформував: В.Бойко – депутат міської  ради. Наголосив на необхідності ремонту 

димовентиляційних каналів у будинку №9 по вул.Привокзальній задля безпеки мешканців. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили:. Рішення №1503 затвердити. 

 

2. Слухали:  

Про затвердження Міської програми «Територіальна оборона» на 2014-2015 роки. 

Інформував: О.Чижма – військовий комісар Знам’янсько-Олександрівського військкомату. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1504 затвердити. 

 

3. 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» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

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

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

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» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1505 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.  

 

4. Слухали:  

Звіт постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

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

Голосували: 

За прийняття інформації до відома. 

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

Вирішили:. Рішення №1506 затвердити.  

 

5. Слухали:  

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання 

Кіровоградської області до  Кабінету Міністрів України. 

Інформувала: Т.Іваськів – начальник фінансового управління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1507 затвердити. 

 

6. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 року №1225 «Про міський 

бюджет на 2014 рік». 

Інформувала: Т.Іваськів – начальник фінансового управління, запропонувала внести змін до 

рішення міської ради відповідно до листів головних розпорядників бюджетних коштів, а також 

враховуючи розпорядження голови ОДА щодо зменшення субвенції з державного бюджету на 

пільги та субсидії, у зв’язку із змінами чинного законодавства та щодо збільшення субвенції з 

державного бюджету на відшкодування вартості наданих коштів перевізникам автобусних 

маршрутів загального користування. 

В обговоренні взяли участь: 

 А.Тесленко – депутат міської ради, наголосивши, що цифра на капітальний ремонт 

приміщення фінансового управління з попереднього пленарного засідання збільшилася з 20 до 

60 тисяч гривень, і запропонував у зв’язку із складним фінансовим становищем не виділяти ці 

кошти. 

Голосували: 

За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримався» - 30. 

Пропозиція не приймається. 

 

 О.Антоненко – депутат міської ради, вніс пропозицію виділити 20 тисяч гривень. 

 С.Клімова, О.Смик, зазначили, що у приміщенні фінансового управління, не було 

капітального ремонту, а нині працівникам доводиться працювати в жахливих умовах. Зважаючи 

на те, що в кінці  року на фінансове управління припадає найбільше функціональне 

навантаження, слід виконати ремонтні роботи. 

 В.Бойко – депутат міської ради наголосив, що капремонт слід закінчити і не повертатися 

до цього питання  тривалий час. 

 В.Хохлов – депутат міської ради, зауважив, що при прийнятті бюджету на наступний рік 

слід уважніше і скрупульозніше ставитися до таких важливих питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 



Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 3; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1508 затвердити. 

 

7. Слухали: 

Про безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельної лінії 

від ТП-182 до житлового будинку №8 по вул.Гагаріна. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1509 затвердити.  

 

8. Слухали: 

Про хід виконання Програми енергоефективності м.Знам’янка на 2014-2018 роки. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1510 затвердити. 

 

9 . Слухали: 

Про хід виконання  Програми розвитку місцевого самоврядування м.Знам’янка на 

2011-2015 роки за 9 місяців 2014 року. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1511 затвердити. 

 

10. Слухали: 

Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва у м.Знам’янка на 

2012-2014 роки. 

Інформувала: О.Грінченко – головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1512 затвердити. 

 

11. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми по оздоровленню і відпочинку дітей на 2014-

2017 роки. 

Інформувала: Р.Ладожинська  начальник відділу молоді та спорту. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1513 затвердити. 

 

12. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми патріотичного виховання населення на період 

до 2017 року. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1514 затвердити. 



 

13. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми підтримки хореографії та розвитку масового 

танцювального руху в м.Знам’янка на період до 2015 року. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1515 затвердити. 

 

14. Слухали: 

Про встановлення пам’ятного знаку «Героям, загиблим за свободу та Незалежність 

України». 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1516 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» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1517 затвердити. 

 

16. Слухали: 

Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1518 затвердити. 

 

17. Слухали: 

Про затвердження протоколу про результати проведення конкурсу з відбору виконавців 

послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1519 затвердити. 

 

18. Слухали: 

Про скасування рішення міської ради від 25.07.2012р. №654.  

Інформувала: Н.Адамович – секретар міської ради, зауважила, що відтепер присвоєння  звання 

Почесного громадянина буде відбуватися відповідно до Положення, затверджене рішенням 

міської ради від 22.03.2011р. №185 з урахуванням, у тому числі, зібраних підписів мешканців 

міста, результатів голосування на сесії міської ради та звернень суб’єктів подання. 

 О.Смик – голова постійної комісії з питань  депутатської діяльності, регламенту, етики та 

гласності наголосив, що Положення залишити без змін до кінця каденції Знам’янської міської 

ради шостого скликання. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 



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

Вирішили: Рішення №1520 затвердити. 

 

19. Слухали: 

Про стан виконання депутатських запитів. 

Інформувала: Н.Адамович – секретар міської ради. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1521 затвердити. 

 

20. Слухали: 

Про делегування повноважень виконавчому комітету Знам’янської міської ради. 

Інформував: Ю.Данільченко – начальник юридичного відділу міськвиконкому. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1522 затвердити. 

 

21.Слухали: 

Про оформлення правовстановчих документів на земельні ділянки закладів освіти 

Інформував: О.Куцов – депутата міської ради. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1523 затвердити. 

 

 

Різне: 

 Секретар міської ради Н.Адамович  зачитала депутатам відповіді, які надійшли від 

Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України 

та Державної фіскальної служби України. Депутати прийняли інформацію до відома. 

 

 

 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 четверту сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 


