
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

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

  шостого  скликання 
                            від  22 грудня  2014 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   30 депутатів (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 дев’ятої  сесії міської ради шостого 

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

право бути правомочною. 

 У роботі сесії беруть участь: депутат Кіровоградської обласної ради В.Казанджій, 

голова Знам’янського теркому профспілки залізничників Л.Семиніна, голова Знам’янської 

районної ради Т.Михайлова, селищний голова смт. Знам’янка Друга С.Філіпенко, заступник 

директора Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА О.Скрипник, головний 

лікар Знам’янської ЦРЛ І.Муравський, головний лікар «Відділкова лікарня станції Знам’янка 

Державного підприємства «Одеська залізниця» С.Тимошенко, начмед «Відділкова лікарня 

станції Знам’янка Державного підприємства «Одеська залізниця» Л.Полєжай, завідуюча 

поліклінічним відділенням «Відділкова лікарня станції Знам’янка Державного підприємства 

«Одеська залізниця» О.Кубкіна, голова профспілки «Відділкова лікарня станції Знам’янка 

Державного підприємства «Одеська залізниця» С.Ладан, голова профкому Знам’янської 

дирекції залізничних перевезень В.Карлюга, прокурор Знам’янської міжрайонної 

прокуратури Т.Шевцова, начальники управлінь та відділів міськвиконкому, 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., Клімова С.В. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

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

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова запропонував затвердити порядок денний в цілому. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому. 

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



1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 29.11.2013р. .№1121 

«Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій 

у місті Знам’янка на 2014 рік». 

2. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.  

3. Про передачу міжбюджетного трансферту. 

4. Про передачу міжбюджетного трансферту. 

 

Надійшла пропозиція депутата міської ради М.Тернового за проект рішення №3 

голосувати в режимі таємного голосування. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 19, «Проти» - 0, «Утримався» - 12 

Пропозиція приймається. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1.Слухали: 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 29.11.2013р. .№1121 

«Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у 

місті Знам’янка на 2014 рік». 

Інформувала: О.Зайченко – начальник організаційного відділу. З метою приведення у 

відповідність фактичним витратам заходів Програми, цільового та ефективного 

використання бюджетних коштів, запропонувала внести зміни та доповнення у розділ Ш до 

Заходів по реалізації Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у 

місті Знам’янка.  

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили:. Рішення №1583 затвердити. 

 

2.Слухали: 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.  

Інформував: І.Крижановський –м міський голова. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили:. Рішення №1584 затвердити. 

 

3. Слухали: 

 Про передачу міжбюджетного трансферту. 

Інформувала: Т.Іваськів – в.о.першого заступника, начальник фінансового управління. 

Відповідно до Додатку 10 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 

рік» передбачається передача державного закладу «Відділкова лікарня» станції Знам’янка 

Державного підприємства «Одеська залізниця» у 2015 році  на фінансування місцевому 

бюджету. Першим та другим пунктом рішення передбачається скасування рішення міської 

ради від 27.06.2014р. №1403 та розірвання договору-зобов’язання від 29.07.2014р. про 

стовідсоткову пере адресацію коштів із  міського до районного бюджету на фінансування 

Знам’янської центральної районної лікарні, амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини селища Знам’янки та фельдшерського пункту с.Водяно у 2015 році. Другий проект 

рішення містив порядок надання районному бюджету субвенції в межах медичної субвенції з 



Державного бюджету на охорону здоров’я шляхом затвердження відповідного помісячного 

розпису тимчасового кошторису на 1 квартал 2015 року. Т.Іваськів наголосила, якщо з 

першого січня відділкова лікарня не буде фінансуватися з державного бюджету, необхідно 

залишити ресурс і право розпоряджатися ним у місті. Тобто, на ЦРЛ слід передати медичну 

субвенцію з розрахунку кількості міського населення,  яке воно обслуговує, а це – 18259 

осіб.  А відділковій лікарні надати субвенцію з розрахунку кількості міських залізничників 

та пенсіонерів (яким вона надає медичні послуги). Якщо ж відділкова лікарня залишиться на 

державному  фінансуванні, субвенція  піде виключно на ЦРЛ, оскільки вона не може бути 

використана на іншу галузь. 

В обговоренні даного питання  взяли участь: 
 Т.Михайлова – голова районної ради, нагадала, що у договорі між районною і 

міською радою записано, що вносити зміни до договору щодо відсотка міжбюджетного 

трансферту можна лише згідно домовленості двох сторін з послідуючим направленням 

договору Міністерству фінансів України. У зв’язку із тим, що змінюється законодавство 

України, ми маємо можливість не змінювати відсоток, а лише скасувати рішення і передати 

трансферт рішенням міської ради. 

 С.Філіпенко – селищний голова смт.Знам’янка Друга наголосив, що при вирішенні 

фінансових питань необхідно з’ясувати як надалі будуть обслуговувати міських жителів у 

районній лікарні. 

 І.Муравський – головний лікар Знам’янської ЦРЛ висловив стурбованість 

ситуацією, що склалася. На його думку, просто перенести фінансування ліжко-місць 

відділової лікарні на фінансування місту не вийде. Буде організована нова лікарня з 

відповідною реєстрацією, де відповідно до кількості населення, повинна збільшитися 

кількість ліжко-місць, а чи станеться так на практиці? У той же час у ЦРЛ, яка має 345 

ліжко-місць, відбудеться їх скорочення відповідно до існуючих нормативів, стане 128, дві 

третини  медпрацівників буде звільнено. А чи зможуть вони працевлаштуватися?  Як у таких 

умовах можна організувати надання ургентної (невідкладної) допомоги хворим, яка складає 

70 відсотків роботи лікарні? Усі  ці питання слід вирішувати спільно на користь справі – для 

належного медичного обслуговування населення. 

 С.Тимошенко – головний лікар  відділової лікарні надав інформацію про кількість 

населення, яке обслуговує лікарня, це – понад 20 тисяч осіб, із них 13716 складають 

мешканці міста, також підкреслив, що нині не розглядається питання ліквідації відомчих 

медичних закладів і зазначив, що лікарня  в повній мірі виконує свої функції. А проекти 

рішень, що розглядаються, у разі фінансування у 2015 році лікарні з місцевого бюджету, 

дадуть можливість не залишити медичний заклад без коштів для існування. 

 О.Скрипник – чи не стане питання та не з’являться вимоги районної ради щодо 

передачі міжбюджетного трансферту від міста для лікування міського населення? Наголосив 

на тому, що ліжковий фонд лікарень перевищує нормативні значення. 

 В.Казанджій – щодо бажання «Укрзалізниці» залишити функціонувати заклади 

охорони здоров’я і не бажання відмовлятися від відомчої медицини. Висловив підтримку 

прийняття проектів рішень міської ради №3 та №4. 

 В. Хохлов – щодо акції протесту профспілок залізничників, що запланована на 

23.12.14 по питанню функціонування закладів охорони здоров’я, що обслуговують 

залізничників. 

 Л.Полєжай – щодо специфіки роботи залізничної лікарні, в тому числі особливих 

функцій воєнізованої медицини; щодо населення, яке обслуговується та достовірності даних 

про його чисельність; наголосила на функції забезпечення безпеки роботи залізничного 

транспорту та обладнання. 

 В.Ставицький – щодо незгоди приймати проект рішення №3 та необхідністю 

зберегти функціонування ЦРЛ та «не руйнувати те, що є» у зв’язку із зменшенням 

фінансування з міського бюджету. 



 І.Крижановський – міський голова наголосив, що прийняття рішень про передачу 

міжбюджетного трансферту не мають на меті закриття лікарень, скорочення в закладах 

ліжко-місць чи штатної чисельності працівників. Навпаки, ці рішення мають забезпечити 

подальше функціонування обох існуючих медичних закладів.  

  

 За пропозицією депутата міської ради М.Тернового щодо голосування проекту №3 в 

режимі таємного голосування, міський голова   І.Крижановський  запропонував для таємного 

голосування обрати лічильну комісію у складі 5 осіб. 

Голосували:  

 За прийняття пропозиції міського голови. 

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

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За персональний склад: С.Клімова, Л.Делістьянов, В.Іванов, В.Галицький, С.Бойко. 

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

Пропозиція приймається. 

Міський голова оголосив перерву у роботі сесії на 10 хв. для проведення таємного 

голосування. 

/після перерви/ 
Голова лічильної комісії з таємного голосування С.Клімова зачитала протокол про 

результати таємного голосування з питання «Про передачу міжбюджетного трансферту» 

(протокол №2 додається). 

Голосували: 

 За затвердження протоколу таємного голосування. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 1. 

Вирішили: Рішення №1585 затвердити. 

 

За результатами таємного голосування, проект рішення №3 «Про передачу 

міжбюджетного трансферту» не набрав більшості голосів, відповідно, було знято з розгляду 

й проект рішення №4 . 

 

 

 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 дев’яту сесію міської ради шостого  скликання 

закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

                 Протокол вела   підпис  І.Шведченко 

 

 


