
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
Вісімдесят другої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  16 жовтня  2015 року 

 
Початок – 11.00 

Місце проведення: зал засідань 

міської ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   29 депутата (список додається) 

Відсутні –    17 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 запропонував вшанувати хвилиною мовчання 

депутата міської ради шостого скликання Іванова Володимира Вікторовича, який пішов з 

життя на початку 2015 року та героїв нашого міста Голого Віктора Анатолійовича, Цуркана 

Дмитра Володимировича та Носкову Катерину Володимирівну, які загинули у боротьбі за 

незалежність та державний суверенітет під час виконання бойових завдань у зоні проведення 

АТО. 

Далі розпочалася робота пленарного засідання. 

На пленарному засіданні вісімдесят другої сесії міської ради шостого скликання із 46 

депутатів міської ради присутні  29 депутатів, що дає сесії право бути правомочною. 

У роботі сесії беруть участь: депутат обласної ради С.Кліпацький, в.о. першого 

заступника міського голови – начальник фінансового управління Т.Іваськів, керуюча 

справами міськвиконкому Л.Меренкова, прокурор Знам’янської міжрайонної прокуратури 

Т.Шевцова, голова міської організації ветеранів Г.Бабійчук, члени органів самоорганізації 

населення – голова квартального комітету С.Каратєєв, секретарі житлових будинків 

Н.Іванова та М.Поліщук, 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 №№25,26. 

Голосували: 

За пропозицію включити у порядок денний проекти №№25,26. 

Результати голосування: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиції приймаються. 

Надійшла пропозиція  зняти з порядку денного проекти рішень №№18,19.  

Голосували: 

За пропозицію  

Результати голосування: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Пропозиції приймаються. 



Голосували: 

Затвердити  порядок денний з урахуванням всіх пропозицій. 

 Результати голосування: «За» - 30, «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: С.Клімова, О.Луц. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 30 , «Проти» -0  , «Утримався» -0. 

 

1. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.02.2015 року №1626 «Про міський 

бюджет на 2015 рік». 

3. Про стан виконання депутатських запитів. 

4. Про безоплатну передачу майна. 

5. Про надання дозволу відділу освіти на списання з балансу комп’ютерів 

загальноосвітніх шкіл І-Ш ступенів №4 та №6. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2013р. №943 «Про затвердження 

Програми занятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області на період до 2017 

року». 

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

№9 по вул.Жовтневій. 

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

№30 по вул.Чайковського. 

9. Про використання коштів цільового благодійного фонду «Благоустрій міста» станом 

на 01.09.2015 року. 

10. Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

м.Знам’янка на 2014-2015 роки та продовження терміну дії Програми охорони 

навколишнього природного середовища м.Знам’янка на період до 2019 року. 

11. Про хід виконання Програми енергоефективності м.Знам’янка на 2014-2018 роки. 

12. Про хід виконання у 2015 році Міської програми патріотичного виховання населення 

на період до 2017 року. 

13. Про хід виконання у 2015 році Міської програми по оздоровленню і відпочинку дітей 

на 2014-2017 роки. 

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

15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

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

власності на земельну ділянку. 

17. Про врегулювання земельних відносин. 

18. Про хід виконання Програми забезпечення проведення аукціонів з набуття права 

оренди  та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки та 

продовження терміну дії Програми забезпечення проведення аукціонів з набуття 

права оренди  та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на період до 

2020 року. 

19. Про стан виконання у 2015 році Програми розвитку земельних відносин в 

м.Знам’янка на 2007-2015 роки. 

20. Про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

21. Про врегулювання питання затвердження документації із землеустрою Знам’янською 

міською радою. 

22. Про відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок №44 та №46 по вул.Світанковій. 



23. Про прийняття у  комунальну    власність міста однокімнатної  житлової квартири №5 

по вулиці Гагаріна, 29 у місті  Знам’янка. 

24. Про скасування рішення міської ради від 18.09.2015р. №1831 «Про надання дозволу 

на безоплатну передачу робочого проекту». 

 

Різне: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1. Слухали: 

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року. 

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

управління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1833 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» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Надійшла пропозиція  доповнити додаток  6 у зв’язку із визначенням розпорядником 

нижчого рівня коштів  державного фонду регіонального розвитку по об’єкту «Пішохідний 

перехід від залізничного вокзалу для мешканців обласної бальнеологічної лікарні по 

вул.Макаренка  м.Знам’янка» управління МА та ЖКГ перенести суму співфінансування у 

розмірі 40 тис.грн. головного розпорядника бюджетних коштів міського бюджету УМА та 

ЖКГ. 

Голосували: 

 За пропозиції. 

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

Пропозиції приймаються. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами. 

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

Вирішили: Рішення №1834 затвердити. 

 

3. Слухали: 

Про стан виконання депутатських запитів. 

Інформувала: Н.Адамович, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За основу 

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

 Надійшла пропозиція  залишити на контролі та виконанні відповідних структурних 

підрозділів апарату управління Знам’янської міської ради 16 депутатських запитів. 

Голосували: 

 За пропозиції. 

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

Пропозиції приймаються. 

Голосували: 



 За проект рішення в цілому із змінами. 

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

Вирішили: Рішення №1835 затвердити. 

 

4. Слухали: 

Про безоплатну передачу майна. 

Інформувала: Н.Адамович, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1836 затвердити. 

 

5.Слухали: 

Про надання дозволу відділу освіти на списання з балансу комп’ютерів 

загальноосвітніх шкіл І-Ш ступенів №4 та №6. 

Інформувала: Л.Грекова, начальник відділу освіти. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1837 затвердити. 

 

6.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2013р. №943 «Про 

затвердження Програми занятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області на 

період до 2017 року». 

Інформувала: А.Волошина, начальник управління соціального захисту населення. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1838 затвердити. 

 

7.Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №9 по вул.Жовтневій. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1839 затвердити. 

 

8.Слухали: 

Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку №30 по вул.Чайковського. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1840 затвердити. 

 

9.Слухали: 

Про використання коштів цільового благодійного фонду «Благоустрій міста» 

станом на 01.09.2015 року. 



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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1841 затвердити. 

 

10.Слухали: 

Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

м.Знам’янка на 2014-2015 роки та продовження терміну дії Програми охорони 

навколишнього природного середовища м.Знам’янка на період до 2019 року. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1842 затвердити. 

 

11.Слухали: 

Про хід виконання Програми енергоефективності м.Знам’янка на 2014-2018 

роки. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1843 затвердити. 

 

12.Слухали: 

Про хід виконання у 2015 році Міської програми патріотичного виховання 

населення на період до 2017 року. 

Інформувала: Л.Меренкова, керуюча справами міськвиконкому. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1844 затвердити. 

 

13.Слухали: 

Про хід виконання у 2015 році Міської програми по оздоровленню і відпочинку 

дітей на 2014-2017 роки. 

Інформувала: Л.Меренкова, керуюча справами міськвиконкому. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1845 затвердити. 

 

14.Слухали: 

Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою. 

Інформувала: Л.Пузир, головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1846 затвердити. 

 

 



15.Слухали: 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Інформувала: Л.Пузир, головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1847 затвердити. 

 

16.Слухали: 

Про уточнення площ земельних ділянок та видачу документів підтверджуючих 

право власності на земельну ділянку. 

Інформувала: Л.Пузир, головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1848 затвердити. 

 

17.Слухали: 

Про врегулювання земельних відносин. 

Інформувала: Л.Пузир, головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1849 затвердити. 

 

18.Слухали: 

Про хід виконання Програми забезпечення проведення аукціонів з набуття 

права оренди  та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 

роки та продовження терміну дії Програми забезпечення проведення аукціонів з 

набуття права оренди  та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на 

період до 2020 року. 

Інформувала: Л.Пузир, головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1850 затвердити. 

 

19.Слухали: 

Про стан виконання у 2015 році Програми розвитку земельних відносин в 

м.Знам’янка на 2007-2015 роки. 

Інформувала: Л.Пузир, головний спеціаліст відділу земельних питань. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1851 затвердити. 

 

20.Слухали: 

Про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

Інформувала: Л.Пузир, головний спеціаліст відділу земельних питань. 



 Міський голова зачитав заяву депутата міської ради І.Савельєва про наявність 

конфлікту інтересів, у зв’язку із цим депутат участі у голосування з цього питання приймати 

не буде. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

(І.Савельєв, А.Мороз).  

Вирішили: Рішення №1852 затвердити. 

 

21.Слухали: 

Про врегулювання питання затвердження документації із землеустрою 

Знам’янською міською радою. 

Інформував: І.Савельєв, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1853 затвердити. 

 

22.Слухали: 

Про відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок №44 та №46 по вул.Світанковій. 

Інформував: І.Савельєв, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1854 затвердити. 

 

23.Слухали: 

 Про прийняття у  комунальну    власність міста однокімнатної  житлової квартири 

№5 по вулиці Гагаріна, 29 у місті  Знам’янка. 

Інформував: Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу міськвиконкому. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1855 затвердити. 

 

24.Слухали: 

 Про скасування рішення міської ради від 18.09.2015р. №1831 «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» - 1. 

Вирішили: Рішення №1856 затвердити. 

 

Різне: 

  

 Оскільки це була остання сесія міської ради шостого скликання, депутати міської 

ради підвели своєрідний підсумок своєї діяльності. Як зазначив депутат міської ради 

О.Смик: «Нам довелося працювати в непростий час, але міській раді вдалося зберегти певну 

економічну стабільність, виплату заробітних плат, вирішити питання медичного 

забезпечення тощо…» 



 Міський голова І.Крижановський подякував депутатам, які представляли в міській 

раді різні політичні партії, але завжди вміли об’єднатися для прийняття важливих для 

громадян рішень. 

 Зі словами подяки колегам-депутатам, виборцям виступили депутати Р.Іванов, 

С.Бойко, І.Качанов. 

 

 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 вісімдесят другу  сесію міської ради шостого  скликання закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 

 

 

 


