
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
шістдесят восьмої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  18 грудня  2014 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   29 депутатів (список додається) 

Відсутні –    17 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 восьмої сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні 29 депутатів та міський голова, що дає сесії право бути 

правомочною. 

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

народний депутат України від політичної партії «Воля» І.Суслова, помічник народного 

депутата України О.Рудницький, голова міської організації ветеранів України Г.Бабійчук, 

прокурор Знам’янської міжрайонної прокуратури  Т.Шевцова, 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: В.Озеряний, О.Куцов 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 30 , «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 №№21,22,23 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 3 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За пропозицію виключити з порядку денного проекти рішень №№2,20 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 3 

Пропозиція приймається. 

При обговоренні порядку денного міський голова озвучив пропозицію  розглянути 

проект №24. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 3 



Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх пропозицій 

 Результати голосування: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 2. 
 

1. Про депутатські запити. 

2. Про затвердження плану роботи Знам’янської міської ради шостого скликання. 

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

бюджет на 2014 рік». 

4. Про зняття з балансу КП «Ринокторгсервіс» приватизованого нежитлового приміщення 

по вул.Петровського,5. 

5. Про безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну лінію від 

ЗТП-185 до житлового будинку по вул.Фрунзе,91. 

6. Про внесення змін до рішень міської рад від 21.06.2013р. №971 «Про передачу 

основних засобів комунального підприємства «Шляховик» та від 02 серпня 2013р. 

№990 «Про передачу основних засобів». 

7. Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту 

та забезпечення безпеки дорожнього руху на 2014-2016 роки. 

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

затверджена рішенням міської ради від 31.03.2009р. №924 «Про організацію 

дорожнього руху по м.Знам’янка». 

9. Про хід виконання у 2014 році Міської комплексної програми «Молодь знам’янщини» 

на 2009-2015 роки. 

10. Про хід виконання Програми реалізації державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки у 2014 році. 

11. Про стан виконання Міської цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011-

2015 роки. 

12. Про затвердження Міської цільової програми позашкільної освіти та підтримки 

обдарованої молоді на період до 2015-2017 роки. 

13. Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у 

місті Знам’янка на 2015 рік. 

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

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

ділянок. 

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

17. Про врегулювання земельних відносин. 

18. Про хід виконання Програми розвитку земельних відносин в місті Знам’янка на 2007-

2015 роки. 

19. Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Знам’янка на 2012-2015 роки. 

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

21. Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці біля житлового будинку №28 по 

вул.Глібка. 

22. Про порядок фінансування бюджетних установ у 2015 році до затвердження міського 

бюджету на 2015 рік. 

Різне: 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1. Про депутатські запити. 

Інформував: О.Куцов – депутат міської ради про необхідність передбачити в міському 

бюджеті на 2015 рік коштів на придбання мотокосилок та пального для комунального 

підприємства  «Ритуал». 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 



 

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

Вирішили:. Рішення №1559 затвердити. 

 

Інформувала: Р.Гаврилюк – депутат міської ради про необхідність впорядкування 

(підсипання) пішохідної  доріжки між вул.Північна, Гладуна та 40 років Жовтня. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили:. Рішення №1560 затвердити. 

 

Інформувала: С.Клімова – депутат міської ради,  на прикладі аварійної ситуації, яка 

нещодавно виникла у будинку №7 по проспекту ВЛКСМ, порушила питання про необхідність 

ліквідації аварії незалежно від постачальника послуг. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили:. Рішення №1561 затвердити. 

 

2. Слухали:  

Про затвердження плану роботи Знам’янської міської ради шостого скликання на 

2015 рік. 

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

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1562 затвердити. 

 

3. Слухали:  

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

міський бюджет на 2014 рік». 

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

управління. Запропонувала внести зміни до даного рішення зменшивши обсяг доходів 

загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 1762,0 

тис.грн.; видатків загального фонду міського бюджету на 2062,0 тис.грн.; доходів і видатків 

спеціального фонду міського бюджету на 234,8 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку на 

174,0 тис.грн., з них: зменшення субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних 

проектів у сумі 1,8 тис.грн. (субвенція селищному бюджету на капітальний ремонт Будинку 

культури смт.Знам’янка Друга); доходів і видатків загального фонду міського бюджету за 

рахунок зміни обсягу міжбюджетних трансфертів, а саме: зменшити річний обсяг субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам: - на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 

допомоги дітям у 2014 році на суму  698100,00 грн., згідно рішення обласної ради від 05 

грудня 2014 р. №681 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 31 січня 2014 року 

№583 «Про обласний бюджет на 2014 рік»; - на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот у 2014 році на суму  482500,00 грн., згідно 

рішення обласної ради від 05 грудня 2014 р. №681 «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 31 січня 2014 року №583 «Про обласний бюджет на 2014 рік». Також здійснити 

перерозподіл видатків міського бюджету відповідно до розрахунків головних розпорядників. 

Голосували: 

 За пропозицію М.Тернового: збільшити розмір оборотного залишку міського бюджету 

на 300,0 тис. грн. 



Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Пропозиція приймається. 

 За пропозицію: додаток 4 даного рішення викласти у новій редакції. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Пропозиція приймається. 

 За проект рішення в цілому із змінами. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №1563 затвердити. 

 

4. Слухали:  

Про зняття з балансу КП «Ринокторгсервіс»  приватизованого нежитлового 

приміщення по вулиці Петровського,5. 

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

інфраструктури та торгівлі зазначила, у зв’язку із приватизацією нежитлового приміщення 

аптеки №170 та сараю по вул. Петровського,5, а також надходженням коштів у міський 

бюджет в повному обсязі, зняти з балансу комунального підприємства «Ринокторгсервіс»  

даний об’єкт відповідно до укладеного договору купівлі-продажу. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1564 затвердити. 

 

5. Слухали: 

 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. Відповідно до листів голови 

ОСББ «Квіткова садиба» та Голови Правління ПАТ «Кіровоградобленерго»  про згоду 

прийняти у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну лінію, Л.Лаптєва запропонувала 

передати безоплатно з балансу комунального підприємства «Знам’янська житлова контора 

№1» кабельну лінію від ЗТП-185 до житлового будинку №91 по вул. Фрунзе на баланс 

Знам’янського  РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго». 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1565 затвердити. 

 

6. Слухали: 

 Про внесення змін до рішень міської ради від 21 червня 2013 року №971 «Про 

передачу основних засобів комунального підприємства «Шляховик» та від 02 серпня 

2013 року №990 «Про передачу основних засобів». 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1566 затвердити. 

 

7. Слухали: 

Про хід виконання 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 

Вирішили: Рішення №1567 затвердити. 



8. 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» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1568 затвердити. 

 

9. Слухали: 

Про хід виконання у 2014 році Міської комплексної програми «Молодь 

знам’янщини» на 2009-2015 роки. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1569 затвердити. 

 

10. Слухали: 

Про хід виконання Програми реалізації державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів в м. Знам’янка на 2011-2015 роки у 2014 році. 

Інформувала: Н.Шевченко – директор ЦСССДМ 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1570 затвердити. 

 

11. Слухали: 

 Про хід виконання Міської цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011-

2015 роки. 

Інформувала: Л.Скляровська – методист відділу освіти. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1571 затвердити. 

 

12. Слухали: 

 Про затвердження Міської цільової програми позашкільної освіти та підтримки 

обдарованої молоді на період 2015-2017 років. 

Інформував: В.Мурга – головний спеціаліст відділу освіти зазначив, що дана програма 

розроблена у відповідно до Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної 

освіти та підтримки обдарованої молоді. Міська цільова програма спрямована  на створення 

умов рівного доступу до тримання дітьми міста Знам’янка якісної позашкільної освіти, 

поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів, 

забезпечення формування інтелектуального потенціалу міста шляхом створення оптимальних 

умов для виявлення такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1572 затвердити. 

 

 



 

13. Слухали: 

 Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних 

подій у місті Знам’янка на 2015 рік. 

Інформувала: О.Зайченко – начальник організаційного відділу зауважила, що метою 

Програми є забезпечення належної організації відзначення державних, місцевих та 

професійних свят, ювілейних та визначних дат; заохочення за заслуги перед містом; 

виготовлення сувенірної продукції із символікою міста Знам’янка; організація належної 

роботи органів самоорганізації населення. Програма визначає комплекс завдань і заходів, 

спрямованих на фінансове забезпечення відзначення загальнодержавних, місцевих та 

професійних свят і ювілеїв, вшанування видатних особистостей. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1573 затвердити. 

 

14. 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 

Вирішили: Рішення №1574 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» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1575 затвердити. 

 

16. Слухали: 

 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За пропозицію: доповнити додаток даного проекту. 

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

 За проект рішення в цілому з доповненням. 

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

Вирішили: Рішення №1576 затвердити. 

 

17. Слухали: 

 Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1577 затвердити. 

 

 

 

 



 

18. Слухали: 

 Про хід виконання у 2014 році Програми розвитку земельних відносин в 

м.Знам’янка на 2007-2015 роки. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1578 затвердити. 

 

19. Слухали: 

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Знам’янка на 2012-2015 роки. 

Інформувала: Л.Лаптєва – начальник УМА та ЖКГ 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1579 затвердити. 

 

20. Слухали: 

 Про внесення змін до 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» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1580 затвердити. 

 

21. Слухали: 

Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці біля житлового будинку №28 по 

вул.Глібка. 

Інформував:І.Крижановський – міський голова 

 Міський голова  І.Крижановський зачитав заяву депутата міської ради  В.Ставицького 

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» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №1581 затвердити. 

 

22.Слухали: 

Про порядок фінансування бюджетних установ у 2015 році до затвердження 

міського бюджету на 2015 рік. 

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

управління. Відповідно до статті 79 Бюджетного Кодексу України, з метою забезпечення 

фінансування бюджетних установ до затвердження міського бюджету на 2015 рік внесла 

пропозицію надати право виконавчому комітету Знам’янської міської ради здійснювати у 2015 

році  видатки з міського бюджету за тимчасовим кошторисом витрат бюджетних установ та 

комунальних підприємств у межах надходжень податків і зборів до міського бюджету лише на 

цілі, визначені міським бюджетом на 2014 рік. При цьому, щомісячні видатки не повинні 

перевищувати 1/12  обсягу видатків, з урахуванням  внесених змін, крім видатків по 

соціальному захисту населення та витрат спеціального фонду, що мають постійне бюджетне 

призначення, яке дає право проводити  їх виключно у межах і за рахунок відповідних 

надходжень  до спеціального фонду згідно із законодавством. Також, згідно статей 43 та 73 



Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Знам’янської міської ради 

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття 

тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування 

цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1582 затвердити. 

 

 

Різне: 

 Міський голова І.Крижановський зачитав  відповідь на звернення депутатів міської 

ради щодо недоцільності передачі з державної до комунальної власності закладів охорони 

здоров’я залізничного транспорту України. На що в листі зазначено, що Міністерство 

інфраструктури України зверталося з листом до Кабінету Міністрів України, Міністерства 

фінансів України з категоричною незгодою щодо передачі відомчих медичних закладів 

залізничного транспорту в комунальну власність. Такі пропозиції на думку Міністерства 

спрямовані на руйнацію системи охорони здоров’я у сфері залізничного транспорту. 

 

 Т.Іваськів, начальник фінансового управління зазначила, що в проекті Державного 

бюджету у додатку 10 зазначено перелік закладів, які передаються на фінансування з місцевих 

бюджетів, це – професійно-технічне училище №12 та Державний  заклад «Відділкова лікарня 

станції Знам’янка державного підприємства «Одеська залізниця». Але, це ще не остаточний 

варіант. 

 

 О.Ковбасюк, депутат міської ради, керівник ПАТ «Кіровооградобленерго» довів  до 

відома депутатів орієнтовний графік відключення електропостачання по місту. 

 

О.Смик, голова постійної комісії запропонував звернутися до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності стабілізації в 

електропостачанні міста, підготувати проект рішення. Головам постійних комісій разом із 

фахівцями попрацювати над даним питанням. 

 

В.Галицький, депутат міської ради вніс пропозицію внести до порядку денного різного 

питання про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про необхідність стабілізації 

електропостачання міста та  застосування віялових відключень. 

 

 

 

 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 восьму сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 

 

 
 

              Протокол вела   підпис  І.Шведченко 

 


