
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
сімдесятої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  23 січня  2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   37 депутатів (список додається) 

Відсутні –    9 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 сімдесятої  сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні  37 депутатів та міський голова, що дає сесії право бути 

правомочною. 

У роботі сесії беруть участь: депутат Кіровоградської обласної ради С.Кліпацький, 

голова Знам’янського теркому профспілки залізничників Л.Семиніна, голова Знам’янської 

районної ради Т.Михайлова, селищний голова смт. Знам’янка Друга С.Філіпенко,  головний 

лікар Знам’янської ЦРЛ І.Муравський, головний лікар «Відділкова лікарня станції Знам’янка 

Державного підприємства «Одеська залізниця» С.Тимошенко, начмед «Відділкова лікарня 

станції Знам’янка Державного підприємства «Одеська залізниця» Л.Полєжай, завідуюча 

поліклінічним відділенням «Відділкова лікарня станції Знам’янка Державного підприємства 

«Одеська залізниця» О.Кубкіна, голова профспілки «Відділкова лікарня станції Знам’янка 

Державного підприємства «Одеська залізниця» С.Ладан, завідуючий кардіологічним 

відділенням Знам’янської ЦРЛ Савченко С.Г.,  лікар Знам’янської ЦРЛ Мельничук  М.В., 

заступник головного лікаря Знам’янської ЦРЛ Пушкаренко Р.В., голова профспілки 

медпрацівників Знам’янської ЦРЛ Сільман В.В., Знам’янський міжрайонний прокурор 

О.Глобенко, начальник Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області Гулий 

А.А., начальники управлінь та відділів міськвиконкому, представники засобів масової 

інформації. 

 Депутат міської ради І.Савельєв довів до відома присутніх про те, що в залі ведеться 

відеозйомка. 

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

голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: Тесленко А.В., Бодня М.А. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 38 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова озвучив пропозицію бюджетної комісії щодо порядку денного згідно 

протоколу комісії. Проекти рішень №№21,22,35,33,38 розглянути після проекту №4. 



 Надійшла пропозиція депутата міської ради М.Тернового проект №33 розглянути 

після проекту №4. 

Голосували: 

 За пропозиції. 

Результати голосування: «За» - 38, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиції приймаються. 

Голосували: 

 За пропозицію виключити з порядку денного проекти №№2,14 (погоджено всіма 

постійними комісіями) 

Результати голосування: «За» - 38, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За пропозицію виключити з порядку денного проект рішення №36 у зв’язку з врахуванням 

змісту даного проекту у проект рішення №18 (погоджено всіма постійними комісіями) 

Результати голосування: «За» - 38, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх пропозицій 

 Результати голосування: «За» - 38, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

1. Про депутатські запити. 

2. Інформація Знам’янського міжрайонного прокурора О.Глобенка про стан законності 

на території м.Знам’янка  за 2014 рік. 

3. Про стан забезпечення охорони громадського порядку, прав і свобод  громадян на 

території міста Знам’янка. 

4. Про внесення змін щодо передачі міжбюджетного трансферту. 

5. Про затвердження Положення про порядок преміювання міського голови,  секретаря 

міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради. 

6. Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради на 2015 рік. 

7. Про  ставки земельного податку у м.Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до 

грошової оцінки земель міста). 

8. Про встановлення місцевих  податків і зборів. 

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

№66 по вул.Примакова. 

10. Про зняття приватизованих житлових будинків №3 по вул.Гоголя та №23 по 

вул.Осадчого з балансу комунального підприємства «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1». 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.13р. №1164 «Про  внесення змін 

та доповнень до Правил благоустрою та санітарного утримання м.Знам’янка, смт 

Знам’янка Друга та селища Водяне». 

12. Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру 

м.Знам’янка, Кіровоградської області на 2015 рік. 

13. Про використання коштів цільового благодійного фонду «Благоустрій міста» за 2014 

рік. 

14. Про внесення змін та доповнень до Положення про управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради. 

15. Про внесення доповнень до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Знам’янка на 2013-2015 роки. 

16. 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. 



17. Про прийняття у комунальну власність міста квартири №2 по вул.Київській,26 у 

м.Знам’янка. 

18. Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у 

м.Знам’янка на 2015-2017 роки. 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 7.02.2008р. №514 «Про Методику 

розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м.Знам’янки». 

20. Про перелік об’єктів комунальної власності міста, що пропонуються в оренду на 

конкурсних засадах в 2015 році. 

21. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2015 рік 

22. Про хід виконання Міської програми по реалізації в місті Національного плану дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року. 

23. Про стан виконання Програми соціального захисту населення міста Знам’янка за 2014 

рік та затвердження Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 2015 

рік. 

24. Про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

26. Про врегулювання земельних відносин. 

27. Про уточнення площ земельних ділянок та видачу документів підтверджуючих право 

власності на земельну ділянку. 

28. Про несення змін до Програми розвитку земельних відносин в місті Знам’янка на 

2007-2015 роки. 

29. Про встановлення пам’ятного знаку на честь увічнення пам’яті Голого В.А. 

30. Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми покращення 

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

31. Про внесення змін до Міської програми підтримки хореографії та розвитку масового 

танцювального руху у міста Знам’янка на період до 2015 року. 

32. Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми покращення 

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

33. Про внесення змін до Міської цільової програми позашкільної освіти та підтримки 

обдарованої молоді на період 2015-2017 років. 

34. Про створення структурного підрозділу Будинку культури смт Знам’янка Друга. 

35. Про встановлення акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання через 

роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів.  

Різне: 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1. Про депутатські запити. 

Інформував: Е.Ільченко, депутат міської ради порушив питання відновлення мережі 

радіомовлення вулиць Пролетарської, Лебедя та Кримської після реконструкції 

електромережі. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1586 затвердити. 

 

Інформував: Е.Ільченко, депутат міської ради запропонував при формуванні міського 

бюджету на 2015 рік  передбачити кошти на ремонт даху багатоквартирного будинку №7 по 

вул.Трудовій. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 



Вирішили: Рішення №1587 затвердити. 

Інформувала: С.Клімова, депутат міської ради повторно порушила питання щодо 

затоплення підвалу житлового будинку по проспекту ВЛКСМ. С.Клімова зауважила, що 

відповідь вона отримала, однак, так і не вказано, хто конкретно повинен відкачати воду. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1588 затвердити. 

 

Інформував: О.Кузін, депутат міської ради наголосив, що вже усьоме звертається з 

депутатським запитом щодо перенесення сміттєвого майданчика з подвір’я будинку №10 по 

вул.Привокзальній. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 1; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1589 затвердити. 

 

Інформував: О.Смик, депутат міської ради порушив питання наведення ладу на 

Привокзальній площі, оскільки взимку сніг не вивозився, а нині він розтанув, тож усе 

потопає у багнюці, що неможливо підійти до автобуса. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1590 затвердити. 

 

2. Слухали:  

Інформацію Знам’янського міжрайонного прокурора О.Глобенка про стан 

законності на території м.Знам’янка  за 2014 рік. 

Інформував: О.Глобенко, Знам’янський міжрайонний прокурор. Знам’янською 

міжрайонною прокуратурою у межах повноважень, визначених ст.121 та п.9 Перехідних 

положень Конституції України, упродовж 2014 року вживалися організаційно-практичні 

заходи щодо покращення прокурорської діяльності, реального усунення порушень законів, 

поновлення прав громадян, захисту інтересів держави, притягнення винних осіб до 

встановленої законом відповідальності, забезпечення відшкодування завданої шкоди.  

Упродовж 2014 року прокуратурою проведено значну роботу, спрямовану на 

покращення координації діяльності правоохоронних органів з питань протидії злочинності 

та корупції. Протягом 2014 року до Знам’янського МВ УМВС України в області надійшло 

7392 заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, із 

загальної кількості яких до ЄРДР внесено відомості про вчинення 1903 кримінальних 

правопорушень, з них 1100 - скоєних на території міста Знам’янка. Слід зазначити, що у 

порівнянні з минулим роком цей показник зменшився майже на 30%. О.Глобенко звернув 

увагу присутніх на зміни у законодавчому регулюванні діяльності прокуратури. На 

сьогоднішній день органи прокуратури позбавленні повноважень здійснювати нагляд за 

додержанням та застосуванням законів у будь-якій іншій формі. 

Окремі положення нового Закону України  «Про прокуратуру» набрали чинності з 

дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 26.10.2014. 

Враховуючи вимоги пункту 1 розділу  XIII «Перехідні положення» Закону, органи 

прокуратури позбавляються можливості застосовувати повноваження, передбачені пунктами 

3-5 частини першої статті 20 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991, що 

унеможливлює подальше проведення перевірок в порядку, визначеному ст. 21 Закону 

України «Про прокуратуру» від 05.11.1991. 

 



Знам’янський міжрайонний прокурор надав відповідь депутату міської ради О.Кузіну 

щодо процесуальних дій, які тривають на даний час по питанню вивезення бетонних плит 

колишнього комунального підприємства теплових мереж. 

 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1591 затвердити. 

3. Слухали: 

Про стан забезпечення охорони громадського порядку, прав і свобод  громадян 

на території міста Знам’янка. 

Інформував: А.Гулий, начальник Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській 

області. 

 Перед начальником Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області 

порушили питання щодо можливості приведення до відповідності місця реєстрації 

підпорядкованої йому установи, до його фактичного місця знаходження (наразі установа 

зареєстрована в с. Дмитрівка Знам’янського району, а розташована за адресою: м.Знам’янка, 

вул. Київська,25). 

 Депутат міської ради А.Мороз, в умовах скрутного становища  Знам’янського МВ 

УМВС України в Кіровоградській області, вніс пропозицію щодо виділення коштів з 

бюджетів міста, району та смт. Знам’янка Друга на придбання ПММ та ін. 

 Міським головою було зазначено, що таке виділення коштів можливе тільки за умови 

перереєстрації установи в місті Знам’янка. 

 В обговоренні питання порядку денного також взяли участь депутати міської ради 

М.Терновий, В.Хохлов, С.Клімова, О.Антоненко та в.о. першого заступника міського голови 

– начальник фінансового управління Т.Іваськів. 

 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №1592 затвердити. 

 

4. Слухали: 

Про внесення змін щодо передачі міжбюджетного трансферту. 

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

управління. 

Голосували: 

За основу проект рішення  

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 1; «Утримався» - 3; не голосували - 5 

 

В обговоренні взяли участь: 

 В.Хохлов, депутат міської ради висловив позицію  трудового колективу 

локомотивного депо про необхідність збереження відомчої медицини загалом, Відділкової 

лікарні зокрема. Внаслідок прийняття Закону України «Про Держаний бюджет» 194 

залізничні медичні заклади опинилися поза бюджетом. З 1 січня 2015 року фінансування 

залізничних медустанов призупинено, у той же час механізму їх передачі у комунальну 

власність місцевих територіальних громад не вироблено. Медичні працівники відомчих 

лікарень не зможуть отримати заробітну плату. При внесенні змін до Державного бюджету 

обов’язково необхідно повернутися до цього питання, адже передача об’єктів державної 

власності тримає від 3 до 6 місяців. А до цього часу відомчі лікарні мають фінансуватися за 

старими схемами, і лише після підписання пакету документів зміниться джерело 

надходження коштів. 

 Т.Михайлова, голова Знам’янської районної ради повідомила, що попереднього 

тижня відбулася нарада за участю всіх сторін, було надіслане звернення до трьох міністерств 



з проханням надати роз’яснення щодо фінансування закладів, але відповіді ще не отримали. 

До того ж, коли приймалося рішення про передачу субвенції, було підписано з міським 

головою договір-зобов’язання, відповідно до якого зміни щодо відсотка міжбюджетного 

трансферту вносяться за згодою двох сторін. Тобто рішення, яке  буде прийнято сьогодні, 

мають розглянути  депутати районної ради, а в них немає жодних підстав підтримати його. 

Справа дійде до суду, процес затягнеться. Також, Т.Михайлова підкреслила, що районний 

бюджет отримав медичної субвенції 33 млн.580 тис.600 грн. Враховуючи кількість міського 

населення, обраховується сума 19 млн.390 тис. 300 грн. На залізничну лікарню припадає 7 

млн. 223,1 тис. грн. (що складає 37,25 відсотка). У проекті, що розглядається,  пропонується 

60 відсотків субвенції надати ЦРЛ, а 40 відсотків залишити  Відділковій лікарні. Чи велика 

різниця? На сесії районної ради планується розгляд проекту рішення про включення до 

мережі медичних закладів, які фінансуються з районного бюджету, й Відділкової лікарні. 

Тепер розглядати це питання чи ні? 

Т.Іваськів, в.о.першого заступника міського голови-начальник фінансового 

управління зауважила, що на районне населення виділено суму 13 млн. 900 тис.грн., із них 

половина йде на утримання й обслуговування ФАПів та амбулаторій , і лише половина на 

ЦРЛ. Ресурс міста, передбачений Мінфіном, складає 19,5 млн. грн.. То якщо відняти суму, 

заплановану на Відділкову лікарню, на ЦРЛ іде 12 млн. грн. за обслуговування міського 

населення, а це вдвічі більше, ніж ресурс на обслуговування районного населення. Як 

зазначалося, вже зареєстровано законопроект, згідно з яким залізничні лікарні 

фінансуватимуться (до моменту їх передачі) із Держбюджету. Але для цього ми й приймаємо 

це рішення, що коли Відділкова лікарня буде передаватися остаточно (майновий комплекс, 

земля і все інше), щоб вона передавалася в місто Знам’янку, щоб  у нас був рядок про 

фінансування галузі охорони здоров’я, якої нині в місті немає. Адже центр первинної 

медичної допомоги, який створено у місті, зареєстровано у Дмитрівській сільській раді. Нині 

навіть найменше село має центр первинної меддопомоги, а Знам’янка не має такого 

комплексу. Тож депутати міської ради запропонували розробити програму розвитку охорони 

здоров’я у місті, щоб хоча б розпочати цей процес. 

Л.Семиніна, голова теркому профспілки залізничників проінформувала, яку велику 

роботу проведено для відстоювання залізничної медицини, адже усі структурні підрозділи 

Знам’янської дирекції залізничних перевезень виступають за збереження відомчих медичних 

закладів. Людмила Іванівна ознайомила присутніх із ситуацією, що склалася у Помічній, де 

теж існує залізнична лікарня. Залізничники смт Помічної сплачують податки у 

Добровеличківку, райцентр процвітає, а смт – виживає без громадського транспорту, 

вуличного освітлення. Вона закликала депутатів врахувати цей досвід, разом вболівати за 

долю міста, адже вони в міській раді представляють  і численний загін залізничників. 

І.Муравський, головний лікар ЦРЛ, С.Савченко, завідуючий відділення кардіології 

Знам’янської ЦРЛ підкреслили, що головною метою цього рішення є створення міської 

лікарні. Але що чекатиме місто в майбутньому, коли медицина перейде на європейську 

модель охорони здоров’я: сімейна медицина і госпітальні округи. Знам’янка у стані двох 

скорочених  лікарень втратить шанс мати госпітальний округ. І вбачають вихід у  об’єднанні, 

створенні єдиної сильної лікарні з відповідною інфраструктурою. 

Л.Полєжай, заступник головного лікарня Відділкової лікарні акцентувала, що 

обговорюється питання фінансування, а отже, районній владі треба бути чесними в 

розрахунках щодо населення міста й району, яке обслуговує Відділкова лікарня (надані 

цифри вони підтверджують документально) і виділити відповідні кошти, прийняти виважене 

рішення, яке дозволить їхньому колективу й надалі виконувати свої професійні обов’язки. 

І.Крижановський, міський голова. Стосовно питання фінансування Відділкової 

лікарні та ситуації, що склалася, було проведено обговорення з депутатом ВРУ К.Яринічем, 

помічниками народних депутатів О.Довгого і С.Березкіна, і висловив побажання – щоб і 

надалі функціонували і ЦРЛ, і Віддікова лікарня. За медичною реформою, децентралізацією 

неодмінно відбудеться адміністративно-територіальна реформа.   І якщо Знам’янка не 

матиме своєї галузі охорони здоров’я, ми не підтвердимо статус міста обласного 

підпорядкування, у нас точно не буде госпітального округу. А коли прийде час і відповідні 



документи про передачу відділової лікарні в комунальну власність, тоді ми будемо разом із 

районом вирішувати про подальші дії. Нині ж, при прийняті запропонованого проекту 

рішення, не утискаються права жодного з медичних закладів, адже трансферт, який ми 

передавали – міський, який ми ділимо на ЦРЛ і Відділкову лікарню, бо вони обидві 

обслуговують знам’янчан. 

С.Кліпацький, депутат Кіровоградської обласної ради звернувся з пропозицією до 

депутатів визначити короткострокові й довгострокові завдання і перспективи. На даному 

етапі всіх влаштовує, щоб функціонували обидві лікарні. Для цього слід підготувати 

звернення, щоб прискорити вирішення питання фінансування. Надалі слід продумати, що 

може бути в  майбутньому. Якщо після  адміністративно-територіальної реформи району не 

буде – ЦРЛ розформують, тож слід зберегти Відділкову лікарню хоча б на мінімальному 

рівні,а згодом розширити. Тому, вважаю, що зараз нічого не слід робити у плані об’єднання 

лікарень, але передбачити всі ризики і загрози на майбутнє.  

 

А.Мороз, депутат міської ради запропонував зняти питання з розгляду. На що було 

надано роз’яснення начальником юридичного відділу Ю.Данільченком про те, що питання, 

яке прийнято за основу не може бути знято з розгляду. 

 

О.Смик, депутат міської ради вислови свою позицію: якщо не прийняти 

запропонований проект рішення, і місто, і район може залишитися у майбутньому без 

лікарні, а цього не можна допустити. Олег Степанович вніс пропозицію – звернутися в 

Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, щоб повернути у  Знам’янку основного 

платника податків – Знам’янську дирекцію залізничних перевезень, який тут здійснює свою 

основну діяльність. 

 

Надійшла пропозиція доповнити проект рішення пунктом  4 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 1  

Пропозиція приймається. 

 

 Надійшла пропозиція від депутата обласної ради С.Кліпацького доповнити пункт: 

«Звернутися із  зверненням до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України». 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримався» - 1;  

Пропозиція приймається. 

 

 Надійшла пропозиція від депутат міської ради А.Мороза за даний проект голосувати в 

режимі таємного голосування. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 21; «Проти» - 10; «Утримався» - 4; «Не голосували» - 3 

Пропозиція приймається. 

 

 Міський голова запропонував обрати  лічильну комісію з таємного голосування у 

кількості 5-ти осіб. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 9 

Пропозиція приймається. 

 

Голосували: 

 За персональний склад: С.Клімова, А.Мороз, В.Ставицький, С.Бойко, Н.Коленченко. 



Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0»; «Не голосували» - 9 

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 про внесення змін щодо передачі 

міжбюджетного трансферту (протокол №2 додається). 

Голосували: 

 За затвердження протоколу таємного голосування. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 4. 

Вирішили: Рішення №1593 затвердити. 

 

За підсумками таємного голосування лічильна комісія визначила, що даний проект 

рішення не набрав  більшості голосів.  

 

Поступила пропозиція депутата міської ради В.Іванова провести повторне 

голосування у відкритому режимі. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 23; «Проти» - 1; «Утримався» - 7; «Не голосували» - 7 

Пропозиція приймається. 

 

Міський голова поставив на повторне голосування проект рішення. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому з доповненням. 

Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримався» - 6; «Не голосували» - 7 

Вирішили: Рішення №1594 затвердити. 

 

5. Слухали: 

Про затвердження Положення про порядок преміювання міського голови,  

секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 

Інформувала: Л.Меренкова, керуюча справами виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 4. 

Вирішили: Рішення №1595 затвердити. 

 

6. Слухали:  

Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради на 2015 рік. 

Інформувала: Л.Меренкова, керуюча справами виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради. 

Голосували: 

 За основу. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 4. 

 Надійшла пропозиція депутата міської ради  А.Тесленка доповнити пункт 5. 

Голосували: 

 За пропозицію. 



Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 4 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому з доповненням. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримався» - 4. 

Вирішили: Рішення №1596 затвердити. 

 

7. Слухали: 

Про  ставки земельного податку у м.Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до 

грошової оцінки земель міста). 

Інформував: І.Крижановський, міський голова. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 6. 

Вирішили: Рішення №1597 затвердити. 

 

8. Слухали: 

Про встановлення місцевих  податків і зборів. 

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

інфраструктури та торгівлі. Відповідно до проекту рішення зменшується база  

оподаткування об’єктів житлової нерухомості; для квартир (незалежно від їх кількості) – на 

80 кв.м; для житлових будинків – на 180 к.м; для різних типів об’єктів житлової нерухомості, 

в тому числі їх часток – на 260 кв.м. Тобто сплата податку за вищезазначене майно  буде 

обліковуватися та сплачуватися за той розмір площі, який перевищує, відповідно, 80 кв.м, 

180 кв.м та 260 кв.м, помножений на ставку податку для об’єктів житлової нерухомості на 

рівні 0,5 відсотка. Цей податок населення буде сплачувати починаючи з 01.01.2016 року. 

Встановлено нульову ставку податку  на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, 

для об’єктів нежитлової нерухомості на 2015 рік, а саме, для: господарських будівель – 

допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні. 

 

Голосували: 

 За основу. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 6. 

Надійшла пропозиція депутата міської ради О.Куцова  в п.5.1 (в) встановити 240 кв.м 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 13; «Проти» - 0; «Утримався» - 15; «Не голосували» – 10. 

Пропозиція не приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 1; «Утримався» - 7. 

Вирішили: Рішення №1598 затвердити. 

 

9. Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №66 по вул.Примакова. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 5. 

Вирішили: Рішення №1599 затвердити. 

 

 

 



10 Слухали: 

Про зняття приватизованих житлових будинків №3 по вул.Гоголя та №23 по 

вул.Осадчого з балансу комунального підприємства «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1». 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 5. 

Вирішили: Рішення №1600 затвердити. 

 

11. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.13р. №1164 «Про  внесення 

змін та доповнень до Правил благоустрою та санітарного утримання м.Знам’янка, смт 

Знам’янка Друга та селища Водяне». 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 5. 

Вирішили: Рішення №1601 затвердити. 

 

12. Слухали: 

Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру 

м.Знам’янка, Кіровоградської області на 2015 рік. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 5. 

Вирішили: Рішення №1602 затвердити. 

 

13. Слухали: 

Про використання коштів цільового благодійного фонду «Благоустрій міста» за 

2014 рік. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 5. 

Вирішили: Рішення №1603 затвердити. 

 

14. Слухали: 

Про внесення змін та доповнень до Положення про управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 5. 

Вирішили: Рішення №1604 затвердити. 

 

15. Слухали: 

Про внесення доповнень до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Знам’янка на 2013-2015 роки. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5 



Вирішили: Рішення №1605 затвердити. 

 

16. 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 УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5 

Вирішили: Рішення №1606 затвердити. 

 

17. Слухали:  

Про прийняття у комунальну власність міста квартири №2 по вул.Київській,26 у 

м.Знам’янка. 

Інформував: Ю.Данільченко – начальник юридичного відділу міськвиконкому. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 3; «Не голосували» - 4 

Вирішили: Рішення №1607 затвердити. 

 

18. Слухали:  

Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у 

м.Знам’янка на 2015-2017 роки. 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5 

Вирішили: Рішення №1608 затвердити. 

 

19. Слухали:  

Про внесення змін до рішення міської ради від 7.02.2008р. №514 «Про Методику 

розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м.Знам’янки». 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5 

Вирішили: Рішення №1609 затвердити. 

 

20. Слухали:  

Про перелік об’єктів комунальної власності міста, що пропонуються в оренду на 

конкурсних засадах в 2015 році. 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За основу. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Надійшла пропозиція доповнити п.2  підпунктом «нежитлове приміщення по 

вул.Жовтневій,18-р» 

Голосували: 

 За пропозицію. 



Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Пропозиція  приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому з доповненням. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1610 затвердити. 

 

21. Слухали: 

Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2015 рік. 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1611 затвердити. 

 

22. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми по реалізації в місті Національного плану 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року. 

Інформувала: Л.Карпук, начальник служби у справах дітей. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1612 затвердити. 

 

 

23. Слухали: 

Про стан виконання Програми соціального захисту населення міста Знам’янка 

за 2014 рік та затвердження Програми соціального захисту населення міста Знам’янка 

на 2015 рік. 

Інформувала: А.Волошина, начальник управління соціального захисту. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1613 затвердити. 

 

24. 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; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1614 затвердити. 

 

25. 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» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1615 затвердити. 

 



26. 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; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1616 затвердити. 

 

27. Слухали: 

Про уточнення площ земельних ділянок та видачу документів підтверджуючих 

право власності на земельну ділянку. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1617 затвердити. 

 

28. Слухали: 

Про несення змін до Програми розвитку земельних відносин в місті Знам’янка 

на 2007-2015 роки. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1618 затвердити. 

 

29. Слухали: 

Про встановлення пам’ятного знаку на честь увічнення пам’яті Голого В.А. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1619 затвердити. 

 

30. Слухали:  

Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми покращення 

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

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1620 затвердити. 

 

31. Слухали: 

Про внесення змін до Міської програми підтримки хореографії та розвитку 

масового танцювального руху у міста 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; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1621 затвердити. 

 

 

 



 

32. 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» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1622 затвердити. 

 

33. Слухали: 

Про внесення змін до Міської цільової програми позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді на період 2015-2017 років. 

Інформувала: Н.Попова, начальник відділу освіти. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Вирішили: Рішення №1623 затвердити. 

 

34. Слухали: 

Про створення структурного підрозділу Будинку культури смт Знам’янка Друга. 

Інформував: Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу міськвиконкому.  

Голосували: 

 За основу. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 5. 

Надійшла пропозиція доповнити п.2   

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 3; «Не голосували» - 6. 

Пропозиція  приймається. 

 Надійшла пропозиція залишити проект рішення в старій редакції. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утримався» - 29; «Не голосували» - 3 

Пропозиція не приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому з доповненням. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 9. 

Вирішили: Рішення №1624 затвердити. 

 

35. Слухали: 

Про встановлення акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання 

через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів.  

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 7. 

Вирішили: Рішення №1625 затвердити. 

 

В різному виступили депутати міської ради М.Терновий та О.Смик, які підняли 

питання дотримання під час проведення пленарних засідань Регламенту роботи Знам’янської 

міської ради шостого скликання. Депутати надали слово координатору Ради ГО 

«Знам’янське об’єднання «Майдан» Н.Тишкевич, яка звернулася до присутніх з проханням 



не стояти осторонь проблем, що стосуються надання допомоги учасникам АТО, пораненим 

та членам їх сімей, яким, на її думку, приділяється недостатньо уваги. 

 

 

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

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

надійшло. 

Оголосив сімдесяту сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 

 


