
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
вісімдесятої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  18 вересня  2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідань 

міської ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   34 депутата (список додається) 

Відсутні –    12 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 роботи міський голова представив присутнім нового начальника 

Знам’янської ОДПІ ГУ ДФС у  Кіровоградській області Козіна Павла Івановича, який був 

призначений на дану посаду відповідно до наказу голови Державної фіскальної служби 

України 04.09.2015 року. Депутати та міський голова висловили побажання щодо майбутньої 

плідної співпраці зі Зням’янською ОДПІ під керівництвом  новопризначеного начальника,  

особливо щодо сплати платниками податків акцизного збору, орендної плати за землю тощо.  

На початку роботи, міський голова та секретар міської ради, присутні депутати  

привітали колег депутатів О.Куцова, Н.Адамович, А.Мороза, Л.Суслова, Ю.Цирульнікова з 

днями народження.  

Далі розпочалася робота пленарного засідання. 

На пленарному засіданні вісімдесятої сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні  34 депутата, що дає сесії право бути правомочною. 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів А.Заруцький, керуюча справами 

міськвиконкому Л.Меренкова, прокурор Знам’янської міжрайонної прокуратури М. Нельга, 

в.о. головного лікаря Державний заклад «Відділкова лікарня станції Знам’янка ДП «Одеська 

залізниця» Л.Полєжай, завідувач Знам’янським міжрайонним сектором Кіровоградського 

міськрайонного відділу головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області 

С.Манько, начальники управлінь та відділів міськвиконкому та комунальних підприємств 

міста, представники засобів масової інформації.  

Обговорення порядку денного: 

Міський голова запропонував розглянути зміни та доповнення, які були внесені на 

засіданні постійних комісій. Включити у порядок денний проекти рішень №№20,21,22. 

Голосували: 

За пропозицію включити у порядок денний проекти №№20,21,22 

Результати голосування: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиції приймаються. 

Надійшла пропозиція  зняти з порядку денного проект рішення №9 «Про 

перейменування вулиць». Проект рішення було знято з розгляду за результатами пропозицій, 



наданих під час його розгляду на депутатських комісіях. Депутати мотивували його зняття у 

зв’язку із виборчим процесом, що розпочато та подальшою необхідністю внесення 

відповідних змін до назв вулиць в документах відділу ведення державного реєстру виборців, 

територіальної виборчої комісії тощо. Запропоновано розглянути дане питання в листопаді 

поточного року.  

Голосували: 

За пропозицію  

Результати голосування: «За» - 26, «Проти» - 1, «Утримався» - 1, «Не голосували» - 6 

Пропозиції приймаються. 

 Надійшла пропозиція включити у порядок денний проект рішення №10. 

Голосували: 

За пропозицію  

Результати голосування: «За» - 33, «Проти» - 1, «Утримався» - 0 

Пропозиції приймаються. 

Надійшла пропозиція включити у порядок денний проект рішення №19. 

Голосували: 

За пропозицію  

Результати голосування: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиції приймаються. 

Голосували: 

Затвердити  порядок денний з урахуванням всіх пропозицій. 

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

Міський голова І.Крижановський  запропонував обрати лічильну комісію у складі 2 

осіб для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: М.Бодня, І Савельєв. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 34 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

1. Про депутатські запити. 

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

міський бюджет на 2015 рік». 

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

ЗТП-195 до житлового будинку №19 по вул.Енергетиків. 

4. Про хід виконання Міської програми реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства м. Знам’янка на 2013-2015 роки. 

5. Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування м. Знам’янка на 2011-

2015 роки та продовження терміну дії Програми розвитку місцевого самоврядування м. 

Знам’янка на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

6. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку м. 

Знам’янка на 2015 рік. 

7. Про хід виконання Міської програми підтримки хореографії та розвитку масового 

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

8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Знам’янський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

9. Про реорганізацію шляхом перетворення Державного закладу «Відділкова лікарня 

станції Знам’янка ДП «Одеська залізниця» прийнятого до комунальної власності міста. 

10. Про розгляд заяви Довженко К.В. 

11. Про врегулювання земельних відносин. 

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

власності на земельну ділянку. 

13. Про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 44,4 кв.м  для набуття права оренди шляхом продажу на аукціоні. 

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

ділянок. 



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

договорів оренди земельних ділянок). 

16. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

18. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у 

м.Знам’янка на 2016-2020 роки. 

19. Про висунення кандидатури Блюма В.Г. депутата Знам’янської міської ради для 

представлення до нагородження відзнакою Президента України медаллю «За працю та 

звитягу». 

20. Про передачу комп’ютерного комплексу Знам’янському об’єднаному  міському 

військовому комісаріату. 

21. Про надання дозволу на безоплатну передачу робочого проекту. 

 
Різне. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1.Слухали:  

Про депутатські запити. 
Інформувала: С.Клімова, депутат міської ради виступила з повторним запитом щодо 

вжиття заходів для ліквідації аварійної ситуації, що склалася у підвальному приміщенні 

будинку №20 по вул. Жовтневій. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1802 затвердити. 

 

Інформувала: С.Клімова, депутат міської ради закликала до створення комісії, яка вивчить 

питання законності встановлення огороджувальних стовпчиків біля під’їзду №4 будинку 

№20 по вул. Жовтневій. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1803 затвердити. 

 

Інформував: І. Качанов, депутат міської ради виборчого округу №14 порушив питання 

необхідності відновлення асфальтованого проїзду біля будинку №28 по вулиці Матросова 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1804 затвердити. 

 

Інформував: І. Качанов, депутат міської ради виборчого округу №14 порушив питання 

щодо здійснення заходів по штатній реорганізації та введенню посади головного інспектора 

державної архітектурно-будівельної інспекції при міськвиконкомі. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1805 затвердити. 

 

Інформував: І. Качанов, депутат міської ради виборчого округу №14. За зверненнями 

мешканців будинків №34 по вул. Луначарського та №28 по вул. Матросова запропонував у 

план першочергових заходів на 2016 рік внести встановлення дитячих майданчиків. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 



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

Вирішили: Рішення №1806 затвердити. 

 

Інформувала: С.Бойко, депутат міської ради виборчого округу №12. За зверненнями 

мешканців будинку №38 по вул. Маяковського звернулася із проханням виділити кошти на 

ремонт відмостки біля під’їздів №3 і №4, провести освітлення підвалу на умовах спів 

фінансування.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1807 затвердити. 

 

Інформував: В.Калюжний, депутат міської ради виборчого округу №11, який вказав на 

необхідність вжиття заходів щодо приведення до належного стану об’єкта незавершеного 

будівництва по пров. Толстого. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1808 затвердити. 

 

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

внести у план першочергових заходів на 2016 рік встановлення дитячого майданчика по вул. 

Фрунзе,122. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1809 затвердити. 

 

Інформував: В. Ставицький, депутат міської ради. За зверненням  знам’янчан запитав: «Як 

буде забезпечуватися їх законне право перебувати на обліку й лікуватися у тому 

лікувальному закладі, який вони обирають?». 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 1; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1810 затвердити. 

 

Інформував: В. Ставицький, депутат міської ради. За зверненням  знам’янчан запитав: «Чи 

можливий офіційний перехід на диспансерний обліку у ЦРЛ працівників залізничних 

підприємств?». 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 1; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1811 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Адамович, депутат міської ради закликала депутатів встановити нижню 

межу матеріальної допомоги учасникам АТО не менше 500 грн., передбачивши відповідні 

кошти у міському бюджеті. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

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

Вирішили: Рішення №1812 затвердити. 

 

 

 



2. 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 основу 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Надійшла пропозиція  зміни в частині субвенції по комунальному господарству, 

лікарні та освіті. 

Голосували: 

 За пропозиції. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 1  

Пропозиції приймаються. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 1  

Вирішили: Рішення №1813 затвердити. 

 

3. Слухали: 

Про безкоштовну передачу у власність  ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельну 

лінію від ЗТП-195 до житлового будинку №19 по вул.Енергетиків. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1814 затвердити. 

 

4. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми реформування та розвитку житлово-

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

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 4  

Вирішили: Рішення №1815 затвердити. 

 

5. Слухали: 

Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування м. Знам’янка 

на 2011-2015 роки та продовження терміну дії Програми розвитку місцевого 

самоврядування м. Знам’янка на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

Інформувала: Н.Брунцвік, начальник відділу по обслуговуванню ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 4  

Вирішили: Рішення №1816 затвердити. 

 

6. 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» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 4  

Вирішили: Рішення №1817 затвердити. 

 

7. Слухали: 

Про хід виконання Міської програми підтримки хореографії та розвитку 

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

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 4  

Вирішили: Рішення №1818 затвердити. 

 

8. Слухали: 

Про внесення змін та доповнень до Положення про Знам’янський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Інформувала: Н.Шевченко, директор ЦСССДМ. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 4  

Вирішили: Рішення №1819 затвердити. 

 

9. Слухали: 

Про реорганізацію шляхом перетворення Державного закладу «Відділкова 

лікарня станції Знам’янка ДП «Одеська залізниця» прийнятого до комунальної 

власності міста. 

Інформував:Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу міськвиконкому. 

В обговоренні даного питання взяли участь: депутати міської ради  О.Смик, М.Терновий, 

В.Блюм, В.Ставицький, В.Хохлов, О.Куцов, в.о.першого заступника міського голови, 

начальник фінансового управління міськвиконкому Т.Іваськів, в.о.головного лікарня 

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

Л.Полєжай. 

Голосували: 

 За основу 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0;  «Не голосували» - 1 

Надійшла пропозиція депутата О.Смика   п.1.3.  після слів «Засновником» дописати 

(власником). 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1  

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція депутата В.Ставицького  п.4.1., абзац 9 викреслити слова 

«плановим ургентним шляхом». 

п.6.1.2. слова «з дозволу Знам’янської міської ради» замінити на слова «за рішенням 

Знам’янської міської ради». 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1  

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами та доповненнями. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1  

Вирішили: Рішення №1820 затвердити. 

 

 



10. Слухали: 

Про розгляд заяви Довженко К.В. 

Інформував: О.Куцов, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 1; «Не голосували» - 2  

Вирішили: Рішення №1821 затвердити. 

 

11. Слухали: 

Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала: А.Грицюк, начальник відділу земельних питань. 

 Міський голова І.Крижановьский зачитав заяву депутата міської ради В.Озеряного 

про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку із цим депутат участі у голосування з цього 

питання приймати не буде. 

В обговоренні  даного питання взяли участь:  депутат Кіровоградської обласної ради 

С.Кліпацький, завідувач Знам’янським міжрайонним сектором Кіровоградського 

міськрайонного відділу головного управління Держсанепідемслужби у Кіровоградській 

області С.Манько, депутати міської ради О.Смик, О.Кузін, В.Бойко. 

Голосували: 

 За основу 

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

 Надійшла пропозиція секретаря міської ради Н.Адамович виключити з проекту 

рішення п.1 та п.5 додатку 1. П.1 викласти у новій редакції: «Відмовити гр.Хачатряну 

Жирайру Аршалуйсовичу у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 12345,0 кв.м за адресою: м.Знам’янка, 

вул.Мусоргського,9 для ведення особистого селянського господарства у зв’язку із іншим її 

цільовим призначенням – «землі промисловості, транспорту та зв’язку», а також на підставі 

невиконання заявником рішень міської ради від 26.08.2011р. №343 та від 25.07.2014р. 

№1443.  

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 1  

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами та доповненнями. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1  

Вирішили: Рішення №1822 затвердити. 

 

12. 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 3  

Вирішили: Рішення №1823 затвердити. 

 

13. Слухали: 

Про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 44,4 кв.м  для набуття права оренди шляхом продажу на аукціоні. 

Інформував: О.Куцов, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2  



Вирішили: Рішення №1824 затвердити. 

 

14. 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» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2  

Вирішили: Рішення №1825 затвердити. 

 

15. 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» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2  

Вирішили: Рішення №1826 затвердити. 

 

16. Слухали: 

Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

Інформував: О.Куцов, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2  

Вирішили: Рішення №1827 затвердити. 

 

17. 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» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2  

Вирішили: Рішення №1828 затвердити. 

 

18. Слухали: 

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у 

м. Знам’янка на 2016-2020 роки. 

Інформувала: Н.Адамович, секретар міської ради. 

В обговоренні даного питання взяли участь:  начальник управління МА та ЖКГ Л.Лаптєва, 

депутати міської ради О.Смик, С.Клімова. 

Голосували: 

 За основу 

Результати голосування: «За» - 11; «Проти» - 1; «Утримався» - 20; «Не голосували» - 2  

Вирішили: Рішення не прийнято, у зв’язку із недостатньою кількістю голосів. 

 

19. Слухали: 

Про висунення кандидатури Блюма В.Г. депутата Знам’янської міської ради для 

представлення до нагородження відзнакою Президента України медаллю «За працю та 

звитягу». 

Інформувала: Н.Адамович, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 



Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 4; «Не голосували» - 1  

Вирішили: Рішення №1829 затвердити. 

 

20. Слухали: 

Про передачу комп’ютерного комплексу Знам’янському об’єднаному  міському 

військовому комісаріату. 

Інформувала: Н.Адамович, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» -0 ; «Не голосували» - 5  

Вирішили: Рішення №1830 затвердити. 

 

22. Слухали: 

Про надання дозволу на безоплатну передачу робочого проекту. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» -0; «Не голосували» - 5  

Вирішили: Рішення №1831 затвердити. 

 

 

 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 вісімдесяту  сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 

 

 

 

 


