
  
Знам`янськаміськарадаКіровоградськоїобласті 

 

Протокол 
позачергової п’ятої сесіїЗнам`янськоїміської ради 

      сьомогоскликання 
від14 січня2016 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всьогообранодепутатів –34, з них: 

Присутні –29 депутатів (список додається) 

Відсутні –5 депутатів(список додається) 

 

Сесію веде:   Філіпенко Сергій Іванович – міський голова. 
Протокол веде: ШведченкоІринаВікторівна – оператор комп’ютерного набору 

відділу по обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні позачергової п’ятої сесії  Знам`янської міської ради 

сьомого скликання із 34 депутатів міської ради присутні 29 депутатів та міський голова, 

що дає сесії право бути правомочною.Відсутні 5 депутатів: Н.Тишкевич, К.Пастух, 

C.Гуров, О.Щава, Є.Ліщенко. 

 У роботі сесії беруть участь: начальник МВ УСБУ в Кіровоградській області 

О.Негретов, начальник МВ УДСНС України в Кіровоградській області В.Ларіонов, 

заступник начальника  Знам’янського відділення поліції О.Клименко, заступник 

начальника Знам’янської ОДПІ В.Коваленко, в.о. головного лікаря КЗ «Знам’янськаміська 

лікарня ім.А.В. Лисенка» Л.Полєжай, директор ПТУ №12 В.Садієр, директор 

Знам’янського професійного ліцею С.Смоляков, голова міської організації ветеранів 

України Г.Бабійчук, члени виконавчого комітету, начальники та спеціалісти  структурних 

підрозділів апарату управління Знам’янської міської ради, представники засобів масової 

інформації, міських громадських організацій та політичних партій. 

Пленарне засідання міський голова розпочав  привітаннями з днем народження 

депутатів міської ради Ольгу Карнаух, Юрія Майбороду та Наталію Клименко. 

До початку розгляду питань порядку денного, Сергій Іванович зачитав 

повідомлення про створення у Знам’янській міській раді сьомого скликання фракції ВО 

«Свобода» (до складу якої ввійшли: Ю.Г.Майборода, А.І.Мороз, С.Г.Грінченко) та фракції 

«Сила людей» (до складу якої ввійшли: С.В. Лєвінте, Р.С.Кондратьєв, І.В. Микуляк, О.Л. 

Рубан). Головами фракцій обрано Юрія Георгійовича Майбороду та Сергія Васильовича 

Лєвінте. 

Міський голова запропонував обрати лічильнукомісіюу складі 2 осіб 

дляпідрахункуголосівпід час відкритогоголосування. 

Запропонований склад лічильноїкомісії: Кліпацький С.В., Тітарєв О.Б. 

Голосували за пропозицію. 

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

Пропозиція приймається. 

 



 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова зачитав  порядок денний. 

1. Про внесення доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування 

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

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015р. №51 «Про 

затвердження Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 2016 

рік. 

3. Про затвердження Міської комплексної програми «Молодь знам’янщини» на 2016-

2017 роки. 

4. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність міста державних 

навчальних закладів. 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015р. №56  «Про міський 

бюджет на 2016 рік». 

Голосували: 

За прийняття порядку денного за основу. 

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

Надійшла пропозиція від постійних комісій зняти з розгляду проект рішення №1 «Про 

внесення доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування м.Знам’янка на 

2011-2015 роки та на період до 2017 року». 

Голосували: 

 За пропозицію. 

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

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За порядок денний в цілому із змінами. 

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

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1.Слухали:  

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015р. №51 «Про 

затвердження Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 2016 

рік». 

Інформувала: А.Волошина – начальник управління праці та соціального захисту 

населення. З метою збереження права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян 

запропонувала внести зміни до даної Програми. 

Голосували: 

 За основу. 

Результатиголосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Надійшла пропозиція  доповнитипроект рішення пунктом 2. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результатиголосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Пропозиціяприймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому з доповненням. 

Вирішили: Рішення №73 затвердити. 

 

 

 

 



2.Слухали: 

Про затвердженняМіськоїкомплексноїпрограми «Молодь знам’янщини» на 

2016-2017 роки. 

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

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №74 затвердити. 

 

3.Слухали: 

Про наданнязгоди на прийняття у 

комунальнувласністьмістадержавнихнавчальнихзакладів. 

Інформував: Ю.Данільченко – начальник юридичного відділу. 

Голосували: 

 За основу. 

Результатиголосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Надійшла пропозиція  доповнити  пункт 3 даного рішення. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результатиголосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Пропозиціяприймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому з доповненням. 

Вирішили: Рішення №75 затвердити. 

 

4.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015р. №56  «Про міський 

бюджет на 2016 рік». 

Інформувала:Т.Іваськів – начальник фінансового управління, яканадала  пояснення щодо 

необхідності прийняття даного проекту та проінформувала присутніх про головні зміни, 

що пропонуються. 

 Надійшла пропозиція від міського голови зробити перерву у пленарному засіданні 

для обговорення даного проекту рішення. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результатиголосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 2 (С.Кліпацький, 

Л.Семиніна). 

Пропозиція приймається. 

Після перерви, депутати перейшли до розгляду питання «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.12.2015 р. №56 «Про міський бюджет на 2016 рік». 

Головою постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста 

М.Терновим було доведено до відома присутніх, що під час перерви, депутатами міської 

ради було проведено консультації з головними розпорядниками бюджетних коштів та 

вироблено спільні пропозиції щодо змін до запропонованого проекту рішення. Секретар 

постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста І.Ратушна зачитала 

узагальнені пропозиції, відповідно до яких було запропоновано перерозподілити 490,5 

тис.грн. шляхом зменшення видатків, що були передбачені для Палацу культури, 

ветеранської організації,  ЦДЮТ, територіального центру, УМА та ЖКГ, фінансового 

управління, міського краєзнавчого музею, музичної школи, та спрямування їх на потреби: 

відділу освіти (харчування дітей – 300,0 тис. грн.), управлінню соціального захисту 

(пільгові перевезення автомобільним транспортом – додатково 150,0 тис.грн.), 

виконавчому комітету Знам’янської міської ради (фінансування Міської комплексної 



програми «Молодь знам’янщини» на 2016-2017 р.р. - 15,0 тис.грн., Міської цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки  – 25,5 

тис.грн.). Також, депутати  міської ради Ю.Сопільняк, Н.Тесленко, С.Лєвінте, 

М.Терновий, С.Кліпацький, С.Каратєєв висловили зауваження і пропозиції: про  потребу 

збільшення видатків тим розпорядникам коштів, яким зменшили фінансування; про 

організацію постійними  депутатськими комісіями міської ради  роботи в частині 

визначення черговості фінансування головними розпорядниками бюджетних коштів 

вищого та нижчого рівня; про освоєння 2016 року міського бюджету на грейдерування 

доріг, було наголошено на тенденції зменшення фінансування галузі житлово-

комунального господарства у порівнянні з 2015 роком; вказано на необхідність пошуку 

шляхів наповнення міського бюджету; організації роботи з власниками занедбаних 

земельних ділянок та вжиття конкретних заходів впливу на них. 

 

Голосували: 

 За пропозиції, які надійшли від постійної комісії з питань бюджету. 

Результатиголосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Пропозиціїприймаються. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами та доповненнями. 

Вирішили: Рішення №76 затвердити. 

 

 У різному, міський голова зачитав повідомлення депутата міської ради 

С.Лєвінтещодо створення його виїзної громадської приймальні, як депутата. Приймальня 

створена для зустрічі з виборцями та інформування про свою депутатську діяльність. 

Виїзна громадська приймальня буде у вигляді намету, що планується розміщувати біля 

приміщення «Укртелекому» щосуботи з 11.00 до 14.00 протягом 2016 року. 

 Начальник відділу по обслуговуванню ради Н.Брунцвік звернулася до депутатів 

міської ради щодо: необхідності виконання ними вимог п.9 ст.3 Регламенту Знам’янської 

міської ради сьомого скликання, в частині надання інформації, для оприлюднення її на 

офіційному веб-сайті міської ради (автобіографія,дні і місце прийому,контакти для 

листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку); рішення міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в частині 

організації роботи з населенням на виборчих округах протягом зимового періоду 

2015/2016 р.р.; подання до 31.03.2016 року декларацій про майно, витрати, зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік: для самозайнятих депутатів - до відділу по 

обслуговуванню ради, для працюючих – за основним місцем роботи; надання пропозицій 

до Плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 2016 рік. 

 Депутат міської ради Н.Данасієнко підняла питання необхідності закріплення 

депутатів за виборчими округами ( за результатами виборів –10 виборчих округів не 

мають обраного депутата міської ради). 

 

 Міський голова повідомив, щопитання, внесені до порядку денного, розглянуті. 

Запитав чи єзауваження, пропозиціїщодороботисесії? Зауважень та пропозицій не 

надійшло. 

Оголосивпозачергову п’ятусесіюміської ради сьомого скликаннязакритою. 

 

 

/прозвучав ДержавнийГімнУкраїни/ 

 

 
 

Протокол вела   підпис  І.Шведченко 



 

 


