
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
шістдесят шостої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  21 листопада  2014 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання міської 

ради 

 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   31 депутат (список додається) 

Відсутні –    15 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 шостої сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні  31 депутат та міський голова, що дає сесії право бути 

правомочною. 

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

депутат Кіровоградської обласної ради В.Джулай, голова міської організації ветеранів України 

Бабійчук Г.О., представники  засобів масової інформації. 

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

голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: Савельєв І.М., Тесленко А.В. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 31 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова озвучив пропозицію, яка була внесена під час обговорення у постійних 

комісіях. 

Голосували: 

 За пропозицію включити до порядку денного проекти №№22,23 

Результати голосування: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

При обговоренні порядку денного міський голова озвучив пропозицію  розглянути 

проект №23 перед проектом №11. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх пропозицій 

 Результати голосування: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
 

 

 



1. Про депутатські запити. 

2. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року. 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014р. №1225 «Про міський бюджет 

на 2014 рік». 

4. Про вжиття додаткових заходів щодо підтримки українського виробника. 

5. Про зняття з контролю рішення міської ради від 28.10.2011р. №1387 «Про затвердження 

Міської програми «Центральний регіон - 2015». 

6. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка  на 

2015 рік. 

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

№91 по вул.Фрунзе. 

8. Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

м.Знам’янка на 2014-2015 роки. 

9. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення 

юридичних осіб, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально 

обладнаними для цього транспортними засобами на території міста Знам’янка. 

10. Про надання дозволу відділу освіти на списання  з балансу машин обчислювальних 

«Агат» дошкільного навчального закладу №2 «Теремок» та комп’ютерів 

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №7. 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2012р. №581. 

12. Про хід виконання Міської цільової комплексної програми покращення матеріально-

технічної бази закладів культури міста на 2012-2015 роки. 

13. Про списання автобусу марки ЛАЗ 695Н, 1992 року випуску, що знаходиться на балансі 

міського Палацу культури. 

14. Про хід виконання у 2014 році Міської цільової програми розвитку фізичної культури та 

спорту на 2012-2016 роки. 

15. Про хід виконання Міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки у 2014 році. 

16. Про хід виконання Міської програми інформатизації на 2013-2015 роки. 

17. Про хід виконання Програми зайнятості населення м.Знам’янка у 2014 році. 

18. Про затвердження Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки. 

19. Про хід виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру у м.Знам’янка на 2006-2010 роки та на 

період до 2015 року. 

20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

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

договорів оренди земельних ділянок). 

22. Про врегулювання земельних відносин. 

23. Про затвердження списку народних засідателі Знам’янського міськрайонного суду 

Кіровоградської  області. 

           

Різне: 

1. Про День Гідності та Свободи. 
 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1. Про депутатські запити. 

Інформувала: Н.Корж – депутат міської ради виборчого округу №1 про необхідність 

впорядкування місця висадки пасажирів автобусної зупинки по вулиці Миру. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосував» - 1 

Вирішили:. Рішення №1526 затвердити. 

 



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

дорожнього покриття   вулиці Комарова і провулка Кіровоградського. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосував» - 1 

Вирішили:. Рішення №1527 затвердити. 

 

Інформував: І.Савельєв – депутат міської ради, за зверненнями виборців порушив питання 

освітлення вулиць, зокрема про потребу його включення о 17-ій годині, коли мешканці міста 

повертаються  з роботи. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосував» - 1 

Вирішили:. Рішення №1528 затвердити. 

 

Інформував: Е.Ільченко – депутат міської ради виборчого округу №17, про впорядкування 

пішохідної доріжки між зупинкою «Готель» і церквою Св. С.Радонезького. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосував» - 1 

Вирішили:. Рішення №1529 затвердити. 

 

Інформував: В.Блюм – депутат міської  ради.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосував» - 1 

Вирішили:. Рішення №1530 затвердити. 

 

Інформував: В.Блюм – депутат міської  ради.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосував» - 1 

Вирішили:. Рішення №1531 затвердити. 

 

Інформував: В.Блюм – депутат міської  ради.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосував» - 1 

Вирішили:. Рішення №1532 затвердити. 

 

Інформував: В.Блюм – депутат міської  ради.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосував» - 1 

Вирішили:. Рішення №1533 затвердити. 

 

2. Слухали:  

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року. 

Інформувала: О.Лепетко – заступник начальника фінансового управління запропонувала 

затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року по доходах та 

видатках. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1534 затвердити. 

 



3. Слухали:  

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

бюджет на 2014 рік». 

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

внести зміни до рішення міської ради збільшивши обсяг доходів та видатків спеціального фонду 

міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 15,0 тис.грн, а також 

здійснити перерозподіл доходів та видатків міського бюджету відповідно до фактичних 

надходжень та розрахунків головних розпорядників коштів міського бюджету. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили:. Рішення №1535 затвердити.  

 

4. Слухали:  

Про вжиття додаткових заходів щодо підтримки українського виробника. 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1536 затвердити. 

 

5. Слухали: 

Про зняття з контролю рішення міської ради від 28.10.2011р. №1387 «Про 

затвердження Міської програми «Центральний регіон - 2015». 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1537 затвердити. 

 

6. Слухали: 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка  

на 2015 рік. 

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

інфраструктури та торгівлі. 

В обговоренні взяли участь: 

 В.Джулай – депутат Кіровоградської обласної ради зазначив, що Програма економічного 

і соціального розвитку міста  Знам’янка є основним документом розвитку міста на рік над яким 

мають працювати всі структурні підрозділи Знам’янської міської ради в т.ч. освіта, житлово-

комунальне господарство, управління соціального захисту населення та ін. У проекті програми 

відсутні об’єкти по смт. Знам’янка Друга. Не включені також найболючіші питання утеплення 

спортзалу ЗШ №4, придбання тепловізера для визначення втрат тепла, державне забезпечення 

будівництва мереж водопостачання смт.Знам’янка Друга та ін. 

 На зауваження депутата, начальниками структурних підрозділів було зазначено, що 

заходи по загальноосвітніх школах будуть проводитися відповідно до прогарами покращення 

матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. А затвердження об’єктів Програми 

економічного і соціального розвитку міста буде проведено відповідно до фактично 

затвердженого міського бюджету на 2015 рік. 

 Депутат обласної ради В.Джулай запропонував  затвердити накази виборців до нового 

обраного депутата Верховної Ради, а депутат міської ради В.Хохлов вніс пропозицію заслухати 

звіт чинного депутата Верховної Ради О.Єдіна. 

 Депутат О.Смик вніс пропозицію доповнити у розділ «Основні завдання» пунктом – 

«Вжиття заходів по ліквідації карантинних рослин». 

 



Голосували: 

За пропозицію О.Смика. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Пропозиція  приймається. 

За проект рішення в цілому з урахування пропозиції. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1538 затвердити.  

 

7. Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №91 по вул.Фрунзе. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1539 затвердити. 

 

8 . Слухали: 

Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

м.Знам’янка на 2014-2015 роки. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1540 затвердити. 

 

9. Слухали: 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення 

юридичних осіб, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально 

обладнаними для цього транспортними засобами на території міста Знам’янка. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1541 затвердити. 

 

10. Слухали: 

Про надання дозволу відділу освіти на списання  з балансу машин обчислювальних 

«Агат» дошкільного навчального закладу №2 «Теремок» та комп’ютерів 

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №7. 

Інформувала: Н.Попова – начальник відділу освіти. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1542 затвердити. 

 

11. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2012р. №581. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1543 затвердити. 

 

 

 



 

12. Слухали: 

Про хід виконання Міської цільової комплексної програми покращення 

матеріально-технічної бази закладів культури міста на 2012-2015 роки. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1544 затвердити. 

 

13. Слухали: 

Про списання автобусу марки ЛАЗ 695Н, 1992 року випуску, що знаходиться на 

балансі міського Палацу культури. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1545 затвердити. 

 

14. Слухали: 

Про хід виконання у 2014 році Міської цільової програми розвитку фізичної 

культури та спорту на 2012-2016 роки. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1546 затвердити. 

 

15. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки у 2014 році. 

Інформувала: Н.Шевченко – директор ЦСССДМ. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1547 затвердити. 

 

16. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми інформатизації на 2013-2015 роки. 

Інформував: Є.Кондратьєв – головний спеціаліст з питань інформатизації. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1548 затвердити. 

 

17. Слухали: 

Про хід виконання Програми зайнятості населення м.Знам’янка у 2014 році. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1549 затвердити. 

 

 

 

 



18. Слухали: 

Про затвердження Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки. 

Інформувала: А.Волошина – начальник управління соціального захисту, зазначила, що 

дана програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції. Тому 

виникає  необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, 

пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, 

зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб. 

Програма здійснюється на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної 

підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових 

проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв. Програма на даний час має найважливіше 

значення та потребує залучення фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та коштів не 

бюджетних джерел. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1550 затвердити. 

 

19. Слухали: 

Про хід виконання Комплексної програми запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у м. Знам’янка на 2006-2010 

роки та на період до 2015 року. 

Інформував: С.Балан – завідуючий сектором з питань НС, ОП та ОНПС. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1551 затвердити. 

 

20.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» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1552 затвердити. 

 

21.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» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1553 затвердити. 

 

22.Слухали: 

Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала:А.Грицюк – начальник відділу земельних питань.  

 Міський голова  І.Крижановський зачитав заяву депутата міської ради  І.Нетреби  про 

наявність конфлікту інтересів, у зв’язку із цим депутат участі у голосуванні з цього питання 

приймати не буде. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 1. 

Вирішили: Рішення №1554 затвердити. 



 

23.Слухали: 

Про затвердження списку народних засідателі Знам’янського міськрайонного суду 

Кіровоградської  області. 

Інформував:О.Антоненко – голова постійної комісії, депутат міської ради. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0. 

Вирішили: Рішення №1555 затвердити. 

 

Різне: 

 Секретар міської ради Н.Адамович  надала інформацію депутатам щодо відзначення Дня 

Гідності та Свободи України. 

 
 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 шосту сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

                 Протокол вела   підпис   І.Шведченко 

 

 


