
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
позачергової сімдесят першої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  05 лютого  2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   32 депутати (список додається) 

Відсутні –    14 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 сімдесят першої  сесії міської ради шостого 

скликання із 46 депутатів міської ради присутні  32 депутати та міський голова, що дає сесії 

право бути правомочною. 

У роботі сесії беруть участь: радник голови Кіровоградської обласної ради,  депутат 

обласної ради В.Кальченко, депутат Кіровоградської обласної ради В.Джулай, голова 

Знам’янського теркому профспілки залізничників Л.Семиніна, в.о. головного лікаря ДЗ 

«Відділкова лікарня станції Знам’янка Державного підприємства «Одеська залізниця» 

Л.Полєжай, голова профспілки ДЗ «Відділкова лікарня станції Знам’янка Державного 

підприємства «Одеська залізниця» С.Ладан, заступник головного лікаря ДЗ «Відділкова 

лікарня станції Знам’янка Державного підприємства «Одеська залізниця» О.Кубкіна, голова 

Знам’янської міської організації ВО «Батьківщина» І.Зіньковська,  координатор Ради ГО 

«Знам’янське об’єднання «Майдан» Н.Тишкевич, заступник голови Знам’янської міської 

спілки ветеранів війни в Афганістані А.Мазур, заступник голови Знам’янської міської 

організації ВО «Свобода» А.Мороз та офіційний представник організації І.Грінченко, 

секретар Спілки «Союз-Чорнобиль» Н.Бушилова та члени Спілки М.Бровко та О.Приходько, 

члени виконавчого комітету Н.Іванова та Р.Карпова, старший прокурор Знам’янської 

міжрайонної прокуратури М.Нельга, 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: Корнієнко С.В., Бойко С.В. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 33 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

 

 



Порядок денний:  
 

1. Про міський бюджет на 2015 рік. 

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

бюджет на 2015 рік». 

3. Про надання згоди. 

4. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання до УМВС 

України в Кіровоградській області. 

5. Про підтримку звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського 

парламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї 

ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних партнерів держав світу про 

визнання Російської Федерації державою – агресором. 

 

Різне. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1. Слухали:  

Про міський бюджет на 2015 рік. 

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

управління зазначила, що рішенням про міський бюджет визначено на 2015 рік доходи 

міського бюджету у сумі 132612,971 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду 

міського бюджету  у сумі 124529,8 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету  у 

сумі 8083,171 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – у сумі 86,0 тис. грн.; видатки 

міського бюджету у сумі 132612,971 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду 

міського бюджету  у сумі 119529,8 тис. грн. та видатки спеціального фонду міського 

бюджету у сумі 13083,171 тис. грн.; профіцит міського бюджету у сумі 5000,0 тис.грн., у 

тому числі профіцит загального фонду міського бюджету  у сумі 5000,0 тис. грн. напрямком 

використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду); дефіцит міського бюджету у сумі 5000,0 тис. грн., у тому 

числі дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5000,0 тис.грн. джерелом 

покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку. 

Затвердити резервний  фонд міського бюджету на 2015 рік  у сумі 590,0 тис. грн. та  видатки 

міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 13950,06 тис. грн. згідно наданих 

пропозицій головних розпорядників коштів міського бюджету та чинного законодавства. 

Окремим пунктом рішення в міському бюджеті передбачено видатки з міського бюджету в 

сумі 1900,0 тис.грн. державному закладу «Відділкова лікарня станції Знам’янка державного 

підприємства «Одеська залізниця».  

   

 Міський голова озвучив, що на спільному засіданні  детально було обговорено проект 

рішення. Також, надійшло дві пропозиції від депутатів О.Кузіна та О.Антоненка.  Після 

чого, секретар міської ради Н.Адамович зачитала протокольне доручення із внесеними 

пропозиціями – «Напрямки використання коштів по коду 180410 де є 145 тис.грн., 

розглянути на черговій сесії. Також, при перевиконанні доходів міського бюджету 

передбачити  по коду 091209 збільшити на 10,0 тис.грн. міській ветеранській організації. 

 Міський голова запитав. Чи будуть у кого які запитання?  

Тому є пропозиція за даний проект рішення проголосували в цілому.  

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1626 затвердити. 

 



 

2. Слухали:  

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

бюджет на 2015 рік». 

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

управління. Рішенням міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради «Про 

міський бюджет на 2015 рік» збільшено видатки міського бюджету на 65,8 тис.грн. за 

рахунок залучення вільного залишку коштів спеціального фонду міського бюджету що 

склалися станом на  01 січня 2015 року, з них бюджету розвитку  у сумі 16,3 тис. грн.. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1627 затвердити. 

 

3. Слухали:  

Про надання згоди. 

Інформував: І.Крижановський – міський голова. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1628 затвердити. 

 

4. Слухали: 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання до 

УМВС України в Кіровоградській області. 

Інформував: О.Антоненко – голова постійної комісії, депутата міської ради. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №1629 затвердити. 

 

5. Слухали: 

Про підтримку звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського 

парламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних партнерів держав світу про визнання 

Російської Федерації державою – агресором. 

Інформував: О.Кузін – депутат міської ради. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №16230 затвердити. 

 

 

В різному депутати міської ради звернулися до радника голови Кіровоградської 

обласної ради,  депутата обласної ради В.Кальченка із запитанням щодо позиції обласної 

ради по питанню адміністративно-територіальної реформи України, зокрема змін, які 

стосуються безпосередньо Кіровоградської області та існування поняття «місто обласного 

значення». Валерій Михайлович довів до відома присутніх інформацію щодо чіткої позиції 

обласної ради, а саме: не погодження з тими змінами, що запропоновані (в межах області 

передбачалося залишити тільки три регіони з центрами в містах Голованівськ, Кіровоград та 

Олександрія, а поняття «місто обласного значення» немає). 



Міський голова Ігор Борисович Крижановський звернувся до Валерія Михайловича із 

запитанням щодо необхідності звернення депутатів міської ради до КМУ про більш 

детальний розгляд питання адміністративно-територіальної реформи з врахуванням інтересів 

територіальних громад, в тому числі міста Знам’янка (на що було надано відповідне 

протокольне доручення). 

Також, депутат О.Антоненко підняв питання проїзду по тротуарам автотранспортних 

засобів, зокрема навів приклад останнього випадку біля житлового будинку №20 по вул. 

Жовтневій. З даного питання начальником управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Л.Лаптєвою надано роз’яснення щодо вжитих заходів, 

а саме: проведено профілактичну бесіду з власником транспортного засобу, вручено припис. 

Любов Олександрівна звернулася також до присутніх з проханням надати допомогу в 

проведенні депутатами міської ради роз’яснювальної роботи із населенням міста щодо 

допомоги при виконанні робіт з прибирання підвальних приміщень багатоповерхових 

житлових будинків комунальної та інших форм власності, які, у екстремальних умовах та 

надзвичайних ситуаціях,  можуть бути використані, як найпростіші укриття. 

Начальник Знам’янського МРВ УДСНС України в області В.Ларіонов довів до відома 

присутніх інформацію про розширення функцій у відповідності до розпорядження Кабінету 

Міністрів щодо встановлення режиму підвищеної готовності. Владислав Сергійович 

проінформував про те, що кількість захисних споруд у місті складає 57 одиниць, а їх стан 

наразі перевіряється; довів до відома інформацію про наявність захисних споруд, що не 

пройшли інвентаризацію та розгляд питання і необхідність вжиття заходів з метою 

переведення їх до категорії «найпростіше укриття».  

В обговоренні інформації начальника Знам’янського МРВ УДСНС України в області 

В.Ларіонова взяли участь депутати міської ради О.Кузін, О.Антоненко, які підняли питання 

наявності в місті бомбосховищ, їх стану, місця знаходження та доведення відповідної 

інформації до населення через міську газету «Знам’янські вісті». 

 

 

 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 сімдесят першу сесію міської ради шостого  скликання 

закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 

 

 

 

 

 


