
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
позачергової шістдесят сьомої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  9 грудня  2014 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   26 депутатів (список додається) 

Відсутні –    20 депутатів (список додається) 

 

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

по обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні позачергової шістдесят сьомої сесії міської ради шостого 

скликання із 46 депутатів міської ради присутні  26 депутатів та міський голова, що дає сесії 

право бути правомочною. 

 У роботі сесії беруть участь: начальники відділів та управлінь структурних 

підрозділів, представники  засобів масової інформації. 

Міський голова запропонував обрати лічильну комісію у складі 2 осіб для підрахунку 

голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: Бойко С.В., Куцов О.Г. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 27 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова озвучив пропозицію, яка була внесена під час обговорення на 

спільному засіданні комісій. 

Голосували: 

 За пропозицію включити до порядку денного проекти  №№2, 3 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

При обговоренні порядку денного міський голова озвучив пропозицію  розглянути 

проекти №№2,3 перед проектом №1. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх пропозицій 

 Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
 

 

 

 



 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Міської цільової комплексної програми 

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти на 2014-2015 роки. 

2. Про внесення доповнення до додатку Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2014 рік, затверджений рішенням міської ради від 29.11.2013р. 

№1116. 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 року №1225 «Про міський 

бюджет на 2014 рік». 
 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1. Слухали: 

Про внесення змін та доповнень до Міської цільової комплексної програми 

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти на 2014-2015 роки. 

Інформувала: Н.Попова – начальник відділу освіти. У зв’язку із нагальною потребою 

вирішення питання щодо капітальних видатків по  дошкільним навчальним закладам та 

центру дитячої і юнацької творчості запропонувала внести зміни та доповнення до  розділу 

У  даної програми. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили:. Рішення №1556 затвердити. 

 

2. Слухали:  

Про внесення доповнення до додатку Програми економічного і соціального 

розвитку м.Знам’янка на 2014 рік, затверджений рішенням міської ради від 29.11.2013р. 

№1116. 

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

інфраструктури та торгівлі, зауважила, з метою забезпечення стабільної роботи комунальних 

підприємств та недопущення заборгованості по податках, заробітній платі та енергоносіях по 

КП «Ринокторгсервіс» та КП «Знам’янська міська друкарня» доповнити додаток Програми 

економічного і соціального розвитку м.Знам’янка на 2014 рік. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1557 затвердити. 

 

3. Слухали:  

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014р. №1225 «Про міський 

бюджет на 2014 рік». 

Інформувала: Т.Іваськів – начальник фінансового управління. Запропонувала внести зміни 

до рішення міської ради збільшивши доходи та видатки загального фонду міського бюджету 

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 3250,0 тис.грн. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили:. Рішення №1558 затвердити.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Різне: 

 Хохлов В.М. – депутат міської ради,  звернув увагу на те, що не всі депутати, яких 

обрала громада для вирішення проблемних питань міста, виконують свої зобов’язання перед 

громадою, не ходять на сесійні засідання, депутатські комісії, хоча, фактично, це займає 

мало часу – один раз на місяць. Також, В.Хохлов запропонував  розглянути це питання на 

засіданні депутатської комісії з питань регламенту та етики.  

 

 Терновий М.М. – депутат міської ради, підтримав виступ В.Хохлова та зазначив, що 

виборці повинні знати імена цих депутатів і треба розмістити таку інформацію у місцевих 

ЗМІ; також вніс пропозицію щодо зменшення кількості депутатів у міській раді у наступній 

каденції. 

 

 Ковбасюк О.М. – депутат міської ради, довів до відома депутатів інформацію про те, 

що в області тривають аварійні відключення внаслідок ремонтів генеруючи електростанцій 

України, через дефіцит палива на ТЕЦ. Час відключень (години пік споживання 

електроенергії припадають на період із 7 до 12 години, та з 16 до 21 години) визначає 

черговий НЕК «Укренерго» та диспетчер електроенергетичної системи. Ця вказівка 

виконується із точністю до хвилини, а тому прогнозувати час і тривалість відключень не 

можна. О.Ковбасюк звернувся до присутніх із проханням – економити споживання 

електроенергії. 

 

 
 Міський голова повідомив, що питання, внесені до порядку денного, розглянуті. 

Запитав чи є  зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та пропозицій не 

надійшло. 

Оголосив позачергову шістдесят сьому сесію міської ради шостого  скликання 

закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

 

 

 

                 Протокол вела   підпис   І.Шведченко 

 

 

 


