
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
сімдесят восьмої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  24 липня  2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідань 

міської ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   28 депутатів (список додається) 

Відсутні –    18 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 та секретар міської ради, присутні депутати  

привітали з днями народження депутатів міської ради В.Галицького, Н.Коленченко, 

В.Мамалата, О.Колєснікова. 

Далі розпочалася робота пленарного засідання. 

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

депутатів міської ради присутні  28 депутатів, що дає сесії право бути правомочною. 

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

представники засобів масової інформації. 

Обговорення порядку денного: 

Міський голова зачитав пропозиції постійних комісій  щодо зняття з розгляду 

порядку денного проектів рішень №№2,8,17. Також, надійшла пропозиція  включити  

порядку денного проекти  рішень №№15,16. 

Голосували: 

За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція  затвердити порядок денний із змінами та доповненнями. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому. 

 Результати голосування: «За» - 29, «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: І.Савельєв, О.Луц. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 29 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

 

 



1. Про депутатські запити. 

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

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

міський бюджет на 2015 рік». 

4. Про стан виконання рішень міської ради шостого скликання за 2 півріччя 2014 року – 1 

півріччя 2015 року. 

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

№11 по вул. Привокзальна. 

6. Про надання дозволу комунальному підприємству «Знам’янка житлово-експлуатаційна 

контора №1» на продаж основних засобів. 

7. Про затвердження проекту плану зонування території (зонінг) міста Знам’янка 

Кіровоградської області. 

8. Про зняття житлової квартири №2 по вулиці Київській,26 з балансу комунального 

підприємства «Знам’янська ЖЕК №1». 

9. Про хід виконання Міської цільової програми працевлаштування молоді на 2013-2015 

роки. 

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

11. Про уточнення площ  земельних дiлянок та видачу документів підтверджуючих право 

власності на земельну ділянку. 

12. Про врегулювання земельних відносин. 

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

земельних торгів. 

14. Про розгляд заяви Пономаря С.В. 

 

Різне: 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1.Слухали:  

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

щодо заміни стічної труби між вулицями Ульянівською та Комарова. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1757 затвердити. 

 

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

стосовно відсипки дорожнього покриття вулиці Ш-Робітничої. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1758 затвердити. 

 

Інформував: О.Антоненко, депутат міської ради виборчого округу №4 звернувся стосовно  

відновлення трьох ліхтарів зовнішнього освітлення на вулиці Залізничній. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1759 затвердити. 

 

 

 



Інформував: О.Антоненко, депутат міської ради виборчого округу №4 звернувся щодо 

часткового ремонту дороги від вулиці Примакова до вулиці Шмідта  за зверненням 

мешканців провулку І-го Паркового, а також відновлення вуличного освітлення у провулку.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1760 затвердити. 

 

Інформував: І.Качанов, депутат міської ради виборчого округу №14 звернувся стосовно 

термінової відсипки дороги по вулиці  Дмитрівській – на ділянці від вулиці Свердлова до 

вулиці Фрунзе, а також відсипки та грейдерування дороги по вулиці Кримській на умовах 

співфінансування. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1761 затвердити. 

 

Інформувала: Р.Гаврилюк, депутат міської ради порушила питання стосовно інваліда І 

групи М.Д.Репенка, який мешкає на другому поверсі багатоповерхового будинку. Ліфт на 

другому поверсі не зупиняється, то у людини немає можливості в інвалідному візку виїхати з 

будинку на подвір’я.  

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1762 затвердити. 

 

Інформувала: Р.Гаврилюк, депутат міської ради звернулася за проханням знам’янчанки 

Наталі Загурської – допомогти  з придбанням дорого вартісних ліків для її сина Віталія, 

інваліда дитинства 2 групи, які йому необхідно постійно вживати (діагноз – цукровий діабет 

та епілепсія у тяжкій формі). 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1763 затвердити. 

 

2. Слухали: 

Звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року. 

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

управління акцентувала, що показники міського бюджету по загальному та спеціальному 

фондах виконано: на 110 відсотків – по загальному, на 126 відсотків – по спеціальному. 

Вперше за багато років нині є можливість витрачати бюджетні кошти не тільки на сплату за 

енергоносії і заробітну плату, а й на ремонт доріг, тротуарів, відновлення вуличного 

освітлення, дахів житлових багатоповерхових будинків, ремонт будівель бюджетних 

установ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1764 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, в.о.першого заступника міського голови, начальник фінансового  

управління. 



Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1765 затвердити. 

 

4.Слухали: 

 Про стан виконання рішень Знам’янської міської ради шостого скликання за 2 

півріччя 2014 року – 1 півріччя 2015 року. 

Інформувала: Н.Адамович, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1766 затвердити. 

 

5.Слухали: 

 Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №11 по вул.Привокзальній. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник управлінні  МА  та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1767 затвердити. 

 

6.Слухали: 

 Про надання дозволу комунальному підприємству «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1» на продаж основних засобів. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник управлінні  МА  та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1768 затвердити. 

 

7.Слухали: 

 Про затвердження проекту плану зонування території (зонінг) м.Знам’янка 

Кіровоградської області. 

Інформував: І.Качанов, голова постійної комісії, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1769 затвердити. 

 

8.Слухали: 

 Про зняття житлової квартири №2 по вулиці Київській,26 з балансу 

комунального підприємства «Знам’янська ЖЕК №1». 

Інформував: Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу міськвиконкому. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1770 затвердити. 

 

 

 



9.Слухали: 

 Про хід виконання Міської цільової програми працевлаштування молоді на 

2013-2015 роки. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1771 затвердити. 

 

10.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» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1772 затвердити. 

 

11.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» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1773 затвердити. 

 

12.Слухали: 

 Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1774 затвердити. 

 

13.Слухали: 

 Про затвердження протоколу про результати проведення конкурсу з відбору 

виконавців земельних торгів. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1775 затвердити. 

 

14.Слухали: 

 Про розгляд заяви Пономаря С.В. 

Інформував: О.Куцов, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1776 затвердити. 

 

 



У різному виступили депутати міської ради та керівники структурних підрозділів 

апарату управління міської ради. Зокрема, секретарем міської ради Надією Анатоліївною 

Адамович було доведено до відома присутніх інформацію щодо питань і пропозицій від 

оргкомітету, громадських організацій і мешканців міста., з якими вони зверталися після 

підведення підсумків щорічного конкурсу «Знам’янчанин року». Було відмічено, що для 

підтримки, реалізації та визнання вагомих досягнень наших мешканців у професійній і 

громадській сфері, до святкування Дня міста, проводиться щорічний конкурс «Знам’янчанин 

року». Рішенням сесії міської ради депутати затвердили п'ятнадцять номінацій конкурсу і 

склад організаційного комітету.  

За результатами обговорення піднятого питання, було прийнято протокольне 

доручення щодо уточнення Положення про проведення щорічного міського конкурсу 

«Знам’янчанин року», з врахуванням пропозицій, залученням керівників та фахівців всіх 

галузей, та винесення його на розгляд вересневої сесії міської ради. 

 Отримали також депутати письмове звернення секретаря міської ради Надії 

Анатоліївни Адамович, як голови міського Координаційного центру надання допомоги 

воїнам АТО та членам їх сімей, щодо  підтримати української армії шляхом надання 

благодійної допомоги на рахунок цільового благодійного рахунку підтримки воїнів АТО та 

членів їх сімей. 

 Депутат міської ради Олег Степанович Смик підняв питання необхідності боротьби з 

карантинними рослинами на території міста, зокрема в приватному секторі, на території 

прилеглій до недобудованого приміщення школи по вулиці Луначарського тощо. За 

результатами  обговорення були підтримані пропозиції щодо необхідності розроблення та 

реалізації короткотермінового плану дій по боротьбі з карантинними рослинами на території 

міста, а саме: звернути увагу мешканців приватного сектору на  необхідність утримання в 

належному санітарному стані прибудинкової  території, що прилегла до їх житлових 

будинків; управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

провести роз’яснювальну роботу серед населення міста, підприємств, установ та організацій 

різних форм власності  з даного питання шляхом оприлюднення інформаційних матеріалів 

на сайті міської ради, в газеті «Знам’янські вісті», оголошення через радіомережу тощо.          

     В.о. першого заступника міського голови – начальником фінансового управління 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради Тетяною Анатоліївною Іваськів було 

доведено до відома присутніх інформацію щодо стану виконання рішення міської ради від 

19.06.2015 року №1751 «Про  прийняття у комунальну власність територіальної громади 

міста в особі Знам’янської міської ради Кіровоградської області відумерлої спадщини» в 

частині фактичного надходження коштів на рахунки міської ради. Надала пропозиції щодо 

напрямків використання коштів (фінансування придбання інвентарю для пришкільних 

таборів, збільшення фінансування допомоги для важкохворих дітей) та запропонувала 

депутатам погодити їх розподіл на наступній сесії міської ради під час внесення змін до 

міського бюджету. Доповіла Тетяна Анатоліївна і про результати зустрічі з заступником 

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Коваленком Сергієм Петровичем в 

частині співпраці обласної адміністрації, міської влади та комунального підприємства 

«Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради, а саме: 

можливості придбання курсовок чи путівок для лікування та реабілітації ветеранів війни, 

учасників АТО. 

 Депутат міської ради Володимир Миколайович Хохлов підняв питання щодо 

перевиконання міського бюджету та напрямків використання коштів, що надходять.  В.о. 

першого заступника міського голови – начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради Тетяна Анатоліївна Іваськів наголосила на тому, що звіт 

про виконання міського бюджету містить всі необхідні дані, а коштів на перспективу не 

вистачає до кінця року по тим галузям, де фінансування здійснюється державою. Також 

звернувся депутат із запитанням, яке турбує мешканців міста та працівників відділової 

лікарні в частині можливого функціонування на базі медичного закладу реабілітаційного 



центру для учасників АТО.  Як зазначив міський голова Ігор Борисович Крижановський, 

саме можливість  оздоровлення учасників АТО в бальнеологічній лікарні була  

запропонована заступнику голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 

Коваленку Сергію Петровичу під зустрічі, як альтернативний варіант. 

 Начальник відділу земельних питань Грицюк Алла Анатоліївна та начальник 

юридичного відділу Данільченко Юрій Володимирович довели до відома присутніх 

депутатів інформацію щодо звернень громадян міста, яким було відмовлено в затвердженні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), до виконавчого комітету міської ради в частині захисту їх прав споживачів, а 

також думки щодо вирішення питання впливу на діяльність фізичної особи підприємця, який 

здійснює розроблення технічної документації, що не відповідає рішенню сесії Знам’янської 

міської ради, тим самим порушує права мешканців нашого міста, що звертаються до нього 

для отримання послуг. В обговоренні даного питання взяли участь міський голова Ігор 

Борисович Крижановський, депутат міської ради Олександр Григорович Куцов. За 

результатами обговорення було прийнято рішення щодо надання доручення юридичному 

відділу (нач. Ю.Данільченко), відділу земельних питань (нач. А.Грицюк), постійній комісії з 

питань землекористування та будівництва (гол. І.Савельєв) комісійно вивчити питання 

діяльності фізичної особи підприємця, який здійснює розроблення технічної документації, 

що не відповідає рішенню сесії Знам’янської міської ради, надати свої пропозиції. 

Депутат міської ради Володимир  Васильович Бойко запропонував депутатам міської 

ради підготувати та направити  звернення до Президента України щодо необхідності 

прискорення врегулювання військового конфлікту на Сході України.  

Міський голова Ігор Борисович Крижановський запросив присутніх прийняти участь  

у церемонії нагородження переможців щорічного міського конкурсу "Знам'янчанин року", 

яка відбудеться 31 липня 2015 року в міському Палаці культури о 15.00 год., а також разом з 

родинами завітати 02 серпня 2015 року до міського парку відпочинку для святкування Дня 

міста. 

 

 

 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 восьму сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 

 


