
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
сімдесят дев’ятої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  21 серпня  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. 

 

Перед початком пленарного засідання депутатський корпус заслухав Ю.Фуртака, 

заступника голови міської громадської організації «Союз-Чорнобиль», яка 20 серпня 

розпочала безстрокову акцію протесту з вимогами щодо покращення пенсійного 

забезпечення інвалідів-чорнобильців, посилення захисту вдів учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС, а також дітей ліквідаторів, забезпечення лікарськими засобами та належного 

лікування у медичних закладах, тощо. Учасники акції протесту звернулися з проханням 

підтримати їхні вимоги. 

Секретар міської ради Н.Адамович проінформувала, що ця організація зверталася зі 

своїми проблемами, тоді ж було прийнято і надіслано звернення до Верховної Ради 

України. Із Міністерства соціальної політики надійшла відповідь про те, що всі ці пільги 

йдуть у розрізі виділених коштів із бюджету  (по харчуванню, індексації пенсій),  а 

питання надання необхідних ліків щорічно переглядається, уточнюється. Надія 

Анатоліївна запропонувала доручити протокольно апарату по обслуговуванню ради 

направити звернення чорнобильців на Верховну Раду України та Кабінет Міністрів, для 

вирішення порушених питань. 

Усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять головного лікаря Відділкової 

лікарні на ст.Знам’янка Сергія Миколайовича Тимошенка та Катерини Носкової, загиблої у 

зоні АТО. 

Далі розпочалася робота пленарного засідання. 

На пленарному засіданні сімдесят дев’ятої 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, 

Знам’янський міжрайонний прокурор О.Голобенко, депутат Кіровоградської обласної ради 

В.Джулай, представники засобів масової інформації.  

 Обговорення порядку денного: 

Міський голова зачитав пропозиції постійних комісій  щодо зняття з розгляду 

порядку денного проект рішення №12.  

 



Голосували: 

За пропозицію. 

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

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція  затвердити порядок денний із змінами. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому із змінами. 

 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: Л.Делістьянов, В.Кадацький 

Голосували за склад лічильної комісії: 

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

 

1. Про депутатські запити. 

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

території міста Знам’янка у І півріччі 2015 року.  

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

міський бюджет на 2015 рік». 

4. Про внесення змін до структури апарату управління Знам’янської міської ради. 

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

№19 по вул. Енергетиків. 

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

№109 по вул. Калініна. 

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

№10/12 по вул. Інтернаціональна. 

8. Про   хід виконання Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012- 2015 роки. 

9. Про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення ринків на 2012-2015 роки.  

10. Про хід виконання в 2015 році Міської програми правової освіти населення на 2011-

2015 роки. 

11. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста в особі 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області цілісного майнового комплексу 

Державного закладу «Відділкова лікарня станції Знам’янка ДП «Одеська залізниця». 

12. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою. 

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

ділянок. 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

15. Про врегулювання земельних відносин. 

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

договорів оренди земельних ділянок). 

17. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення гр.Мамалат Л.А. 

 

 

Різне. 

 

 

 

 

 

 

 



Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1.Слухали:  

Про депутатські запити. 
Інформувала: Р.Гаврилюк, депутат міської ради повторно звернулася з проханням  від 

мешканців вулиць 70 років Жовтня, Гладуна – про підсипку щебенем пішохідної доріжки, 

щоб у негоду можна було дістатися до автобусної зупинки. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1777 затвердити. 

 

Інформував: Е.Ільченко, депутат міської ради виборчого округу №17 порушив питання 

незадовільної роботи водяних насосів у будинку №7 по вул.Трудовій і запропонував 

створити компетентну комісію, яка досконало вивчить проблему і вживе необхідних 

заходів. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1778 затвердити. 

 

Інформував: В.Бойко, депутат міської ради виборчого округу №8 за зверненням 

мешканців будинку  звернувся про потребу ремонту труб та відновлення зовнішнього 

освітлення будинку №3 по вул.Привокзальній. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1779 затвердити. 

 

Інформував: О.Куцов, депутат міської ради запропонував розробити Статут 

територіальної громади м.Знам’нка, який закріпить систему місцевого самоврядування 

міста, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальної громади 

м.Знам’янка, функції та повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1780 затвердити. 

 

Інформував: А.Мороз, депутат міської ради виборчого округу №22 висловив пропозицію 

– внести зміни до бюджету для виділення коштів на закупівлю і встановлення камер відео 

спостереження на в’їзді та виїзді з міста, у місцях масового скупчення людей у зв’язку із 

загостренням криміногенної ситуації. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1781 затвердити. 

 

Інформував: О.Антоненко, депутат міської ради виборчого округу №4 вдруге завернувся 

щодо незадовільного стану дорожнього покриття вулиці 8 Березня та провулку Назарова. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1782 затвердити. 



Інформував: В.Калюжний, депутат міської ради виборчого округу №11 звернувся про 

необхідність виділення коштів для ремонту покрівлі будинку №19 по вул.Енергетиків. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1783 затвердити. 

 

Інформував: В.Калюжний, депутат міської ради виборчого округу №11 за звершенням 

мешканців звернувся про облаштування асфальтного покриття прибудинкової території по 

вулиці Привокзальній,4. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1784 затвердити. 

 

Інформував: М.Терновий, депутат міської ради виборчого округу №10 звернувся з 

пропозицією підготувати і надрукувати в засобах масової інформації дані про участь 

депутатів у роботі всіх пленарних засідань міської ради, щоб виборці знали як працюють 

їхні обранці. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Вирішили: Рішення №1785 затвердити. 

 

2. Слухали: 

Інформація Знам’янського міжрайонного прокурора О. Глобенка про стан 

законності на території міста Знам’янка у І півріччі 2015 року.  

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1786 затвердити. 

 

3. Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 05 лютого 2015 року №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 №1787 затвердити. 

 

4. Слухали: 

Про внесення змін до структури апарату управління Знам’янської міської 

ради. 

Інформувала: Н.Адамович, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За основу 

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

Надійшла пропозиція в п.1 змінити на одну штатну одиницю 

Голосували: 



 За пропозицію. 

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

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами. 

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

Вирішили: Рішення №1788 затвердити. 

 

5. Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №19 по вул. Енергетиків. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 2  

Вирішили: Рішення №1789 затвердити. 

 

6. Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №109 по вул. Калініна. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1790 затвердити. 

 

7. Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №10/12 по вул. Інтернаціональна. 

Інформувала: Л.Лаптєва, начальник УМА та ЖКГ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1791 затвердити. 

 

8. Слухали: 

Про   хід виконання Міської програми розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012- 2015 роки. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1792 затвердити. 

 

9. Слухали:  

Про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення ринків на 2012-2015 

роки. 

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

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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



Вирішили: Рішення №1793 затвердити. 

 

10. Слухали: 

Про хід виконання в 2015 році Міської програми правової освіти населення на 

2011-2015 роки. 

Інформував: Ю.Даінльченко, начальник юридичного відділу міськвиконкому. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1794 затвердити. 

 

11. Слухали: 

Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста в особі 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області цілісного майнового комплексу 

Державного закладу «Відділкова лікарня станції Знам’янка ДП «Одеська залізниця». 

Інформував: Ю.Даінльченко, начальник юридичного відділу міськвиконкому. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1795 затвердити. 

 

12. Слухали: 

Про надання згоди на виготовлення 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 №1796 затвердити. 

 

13. 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» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1797 затвердити. 

 

14. 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» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1798 затвердити. 

 

15. 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 №1799 затвердити. 

 

16. Слухали: 

Про затвердження технічної документації із землеустрою (для подальшого 

заключення договорів оренди земельних ділянок). 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1800 затвердити. 

  

17. Слухали: 

Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

гр.Мамалат Л.А. 

Інформував: О.Куцов, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1801 затвердити. 

 

 У різному секретар міської ради Н.Адамович проінформувала  депутатів про те, що 

міська рада отримала відповідь від міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України стосовно тарифів на житлово-комунальні послуги, електричну  енергію та 

природний газ для населення. Депутати міської ради вирішили звернутися до Кабінету 

Міністрів України та міністерства енергетики та вугільної промисловості України за більш 

детальним роз’ясненням щодо формування тарифів та напрямків використання коштів у 

галузі інфраструктури розвитку. 

 

 Цього разу міський голова  привітав депутатів  з ювілеєм Миколу Тернового, з днем 

народження  Віктора Силка, Олега Смика, Володимира Калюжного, Леоніда Делістьянова. 

 

 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 дев’яту  сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 

 

 


