
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
сімдесят шостої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  22 травня  2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідань 

міської ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   30 депутатів (список додається) 

Відсутні –    16 депутатів (список додається) 

 

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

по обслуговуванню ради. 

 

На початку роботи сесії, міський голова привітав з днем народження депутатів міської 

ради, а також вручив посвідчення та відзнаку «Мати-героїня» багатодітній мамі, мешканці  

міста Лісяній Ларисі Михайлівні. 

Далі розпочалася робота пленарного засідання. 

На пленарному засіданні сімдесят шостої  сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні  30 депутатів, що дає сесії право бути правомочною. 

У роботі сесії беруть участь: начальники управлінь та відділів міськвиконкому, голова 

Знам’янської Другої селищної ради С.Філіпенко, прокурор Знам’янської міжрайонної 

прокуратури Т.Шевцова, голова Знам’янської міської організації ВО «Батьківщина» 

І.Зіньковська та  представники засобів масової інформації. 

Обговорення порядку денного: 

Надійшла пропозиція від постійних комісій включити у порядок денний проекти 

рішень  №№23,24,25. 

Голосували: 

За пропозицію. 

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

Пропозиція приймається. 

 

Надійшла пропозиція  затвердити порядок денний із доповненнями. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому. 

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

Міський голова І.Крижановський  запропонув обрати лічильну комісію у складі 2 осіб 

для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

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

Голосували за склад лічильної комісії: 

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

 



1. Про депутатські запити. 

2. Звіт  про виконання міського бюджету за 1 квартал 2015 року. 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.02.2015р. №1626 «Про міський 

бюджет на 2015 рік». 

4. Про зняття з балансу комунального підприємства Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1 житлового будинку №5/3 по вул.30 років ВЛКСМ. 

5. Про хід виконання Програми сприяння створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) в м.Знам’янці. 

6. Про зняття статусу службового житла та прийняття у комунальну                                          

власність міста багатоквартирного  житлового будинку по вулиці Скирди,16  у місті 

Знам’янка. 

7. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Знам’янка на 

2015 рік. 

8. Про хід виконання Міської програми протидії захворювання на туберкульоз на період 

до 2016 року. 

9. Про надання згоди  на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

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

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

продажу права власності на аукціоні та визначення стартової ціни продажу земельної 

ділянки. 

13. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на аукціоні та визначення стартової ціни продажу права 

оренди земельної ділянки. 

14. Про врегулювання земельних відносин. 

15. Про перелік земельних ділянок, набуття права оренди та продаж яких 

здійснюватиметься на аукціонах у 2015 році. 

16. Про відмову у затвердженні технічної  документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Бичкову О.Л.. 

17. Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Бабіновій Л.В. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договору оренди землі) гр.Цатуряну П.С. 

19. Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Швед Н.І. 

20. Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Мозолевському В.О. 

21. Про розгляд заяви Тишкевич Н.М. 

22. Про хід виконання Міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до 

2015 року. 

23. Про прийняття на баланс ділянки державної автомобільної дороги загального 

користування М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине від км 0+000 до км 1+100. 

24. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 05.02.2015 року №1628 «Про 

надання згоди». 

25. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 квітня 2015 року 

№1701 «Про проведення щорічного міського конкурсу «Знам’янчанин року». 

 

Різне: 

 

 



Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1.Слухали:  

Про депутатські запити. 
Інформував: О.Антоненко, депутата міської виборчого округу №4 порушив питання  

необхідності ремонту дорожнього покриття провулка Кіровоградського. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1712 затвердити. 

 

Інформував: О.Антоненко, депутата міської виборчого округу №4 порушив питання  

ремонту тротуару від вулиці Осадчого до загальноосвітньої школи №4. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1713 затвердити. 

 

Інформував: О.Антоненко, депутата міської виборчого округу №4 порушив питання  

накриття каналізаційного колодязя по вулиці Осадчого. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1714 затвердити. 

 

Інформував: В.Калюжний, депутата міської виборчого округу №114 звернув увагу  на 

незавершене будівництво по вул.Толстого, яке потребує не лише добудови, а в першу чергу 

впорядкування території, а також вказав на потребу грейдерування дороги провулка 

Толстого  до КП «Ритуал». 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1715 затвердити. 

 

Інформував: І.Савельєв, депутата міської на прохання мешканців міста запропонував 

звернутися до Знам’янського УЕГГ щодо неналежної якості газу. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1716 затвердити. 

 

Інформував: Е.Ільченко, депутата міської виборчого округу №17 зауважив на необхідності 

впорядкування пішохідної доріжки по вул.Трудовій. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1717 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Лозан, депутата міської за зверненнями мешканців будинку №1 по  

вул.Привокзальній, де постійно виникають аварійні ситуації у каналізаційній мережі, 

порушила питання заміни частини каналізаційної труби. 

Голосували: 

 



 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1718 затвердити. 

 

2. Слухали: 

 Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2015 рік. 

Інформувала: Т.Іваськів – т.в.о першого заступника міського голови, начальник 

фінансового управління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1719 затвердити. 

 

3. Слухали: 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015 р. №1626 «Про 

міський бюджет на 2015 рік». 

Інформувала: Т.Іваськів – т.в.о першого заступника міського голови, начальник 

фінансового управління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1720 затвердити. 

 

4. Слухали: 

 Про зняття з балансу комунального підприємства «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1» житлового будинку №5/3 по вул.30 років ВЛКСМ. 

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

Голосували: 

 Зняти проект рішення на доопрацювання. 

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

Вирішили: Проект рішення не прийнято. 

 

5. Слухали: 

 Про хід виконання Програми сприяння створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) в м.Знам’янка. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1721 затвердити. 

 

6. Слухали: 

 Про зняття статусу службового житла та прийняття у комунальну власність 

міста багатоквартирного житлового будинку по вулиці Скирди,16  у місті Знам’янка. 

Інформувала: О.Буріко – головний спеціаліст юридичного відділу. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1722 затвердити. 

 

 

 



7. Слухали: 

 Про внесення доповнень 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1723 затвердити. 

 

8. Слухали: 

 Про хід виконання Міської програми протидії захворюванню на туберкульоз на 

період до 2016 року. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1724 затвердити. 

 

9. 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1725 затвердити. 

 

10. 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1726 затвердити. 

 

11. 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1727 затвердити. 

 

12. Слухали: 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом продажу права власності на аукціоні та визначення стартової ціни продажу 

земельної ділянки. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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



Вирішили: Рішення №1728 затвердити. 

 

13. Слухали: 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на аукціоні та визначення стартової ціни продажу права оренди 

земельної ділянки. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1729 затвердити. 

 

14. Слухали: 

 Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1730 затвердити. 

 

15. Слухали: 

 Про перелік земельних ділянок, набуття права оренди та продаж яких  

здійснюватиметься на аукціонах у 2015 році. 

Інформувала: А.Грицюк – начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1731 затвердити. 

 

16. Слухали: 

 Про відмову у затвердженні технічної документації щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Бичкову О.Л. 

Інформував: М.Бодня – депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1732 затвердити. 

 

17. Слухали: 

 Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Бабіновій Л.В. 

Інформував: М.Бодня – депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1733 затвердити. 

 

 

 

 

 

 



18. Слухали: 

 Про відмову  у затвердженні технічної документації із землеустрою (для 

подальшого заключення договору оренди землі) гр.Цатуряну П.С. 

Інформував: М.Бодня – депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1734 затвердити. 

 

19. Слухали: 

 Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Швед Н.І. 

Інформував: О.Куцов – депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1735 затвердити. 

 

20. Слухали: 

 Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Мозолевському В.О. 

Інформував: О.Куцов – депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1736 затвердити. 

 

21. Слухали: 

 Про розгляд заяви Тишкевич Н.М. 

Інформував: О.Куцов – депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1737 затвердити. 

 

22. Слухали: 

Про хід виконання міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до 

2015 року. 

Інформувала: О.Буріко – головний спеціаліст юридичного відділу. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1738 затвердити. 

 

23. Слухали: 

 Про прийняття на баланс ділянки державної автомобільної дороги загального 

користування М-4 Знам’янка-Луганськ-Ізварине від км 0+000 до км 1+100. 

Інформував: І.Качанов – депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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



Вирішили: Рішення №1739 затвердити. 

 

24. Слухали: 

 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 05.02.2015 року №1628 «Про 

надання згоди». 

Інформував: І.Крижановський – міський голова. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1740 затвердити. 

 

25.Слухали: 

 Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 квітня 2015 року 

№1701 «Про проведення щорічного міського конкурсу «Знам’янчанин року». 

Інформував: І.Савельєв – депутат міської ради 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1741 затвердити. 

 

 

Різне: 

 Н.Адамович, секретар міської ради проінформувала присутніх про відповіді, які 

надійшли на звернення депутатів Знам’янської міської ради до народного депутата Олеся 

Довгого та Міністерства фінансів України. Прийнято протокольне доручення міської ради – 

підготувати повторне звернення до народного депутата України О.Довгого про надання 

обґрунтованих відповідей та власних пропозицій із проблемних питань, які потребують 

вирішення на рівні держави. 

 І.Качанов, депутат міської ради  акцентував на проведенні громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту плану зонування 

території міста Знам’янка. 

 С.Бойко, депутат міської ради порушили питання про необхідність заміни 

«Соціального таксі» на більш зручний для ветеранів автомобіль. 

 А.Тесленко, депутат міської ради, голова депутатської групи «Партія розвитку 

України»  у міській раді повідомив про її розпуск. 

 О.Смик, депутат міської ради наголосив на поширенні тенденції складування 

будівельних матеріалів на вулицях міста у приватному секторі  та  необхідність боротьби з 

цим явищем. 

 В.Хохлов, депутат міської ради акцентував на посиленні контролю за раціональним 

використанням бюджетних коштів та якістю виконаних робіт. 

 

 Міський голова І.Крижановський повідомив, що питання, внесені до порядку денного, 

розглянуті. Запитав чи є  зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та 

пропозицій не надійшло. 

Оголосив сімдесят шосту сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 



 

 

 


