
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
позачергової шістдесят п’ятої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                         від  7 листопада  2014 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: приміщення 

райдержадміністрації 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   30 депутати (список додається) 

Відсутні –    16 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 п’ятої сесії міської ради шостого 

скликання із 46 депутатів міської ради присутні  30 депутатів та міський голова, що дає сесії 

право бути правомочною. 

 У роботі сесії беруть участь: начальники відділів та управлінь структурних 

підрозділів, прокурор Знам’янської міжрайонної прокуратури Шевцова Т.В та депутат 

Кіровоградської обласної ради Джулай В.О. 

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

голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: Бойко С.В., Делістьянов Л.Г. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 31 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова вніс пропозицію затвердити порядок денний без обговорення в 

цілому 

Голосували: 

За прийняття порядку денного. 

 Результати голосування: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

1. Про внесення змін до  рішення міської ради від 29.11.2013 року №1116 "Про 

затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам`янка  на  

2014 рік". 

2. 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 до  рішення міської ради від 29.11.2013 року №1116 "Про 

затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам`янка  на  

2014 рік". 

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

інфраструктури та торгівлі, яка зазначила, що відповідно до листа начальника відділу освіти 

Попової щодо виділення субвенції з державного бюджету на умовах спів фінансування з 

міського бюджету для будівництва котельні на твердому паливі для заміщення споживання 

газу до будівель, підпорядкованих відділу освіти, за адресою м.Знам’янка, 

вул.Калініна,113,115 Кіровоградської області, потрібно внести зміни до Програми 

економічного і соціального розвитку міста Знам‘янка на 2014 рік, доповнивши розділ 

«Освіта» Переліку соціальних заходів. 
Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1524 затвердити. 

 

2.Слухали: 

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

міський бюджет на 2014 рік». 

Інформувала: Т.Іваськів – начальник фінансового управління, запропонувала внести зміни 

до рішення міської ради від 31 січня 2014 року №1225 «Про міський бюджет на 2014 рік» 

збільшивши обсяг міжбюджетних трансфертів спеціального фонду міського бюджету за 

рахунок перерозподілу бюджетних коштів, а саме: надати субвенцію з міського бюджету 

обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів у сумі 34,0 тис.грн. на 

забезпечення співфінансування об’єкта ««Будівництво котельні на твердому паливі для 

заміщення споживання газу до будівель, підпорядкованих відділу освіти, за адресою 

м.Знам’янка, вул. Калініна, 113, 115 Кіровоградської області». 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №1525 затвердити. 

 

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 п’яту сесію міської ради шостого  скликання 

закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

 

 Протокол вела   підпис   І.Шведченко 


