
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
позачергової вісімдесят першої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  29 вересня  2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідань 

міської ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   26 депутатів (список додається) 

Відсутні –    20 депутатів (список додається) 

 

Сесію веде:   Адамович Надія Анатоліївна – секретар міської ради 
Протокол веде:  Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу 

по обслуговуванню ради. 

 

Розпочалася робота пленарного засідання. 

На пленарному засіданні позачергової вісімдесят першої  сесії міської ради шостого 

скликання із 46 депутатів міської ради присутні  26 депутатів, що дає сесії право бути 

правомочною. 

У роботі сесії беруть участь: начальники управлінь та відділів міськвиконкому. 

Обговорення порядку денного: 

Надійшла пропозиція  затвердити порядок денний. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому. 

 Результати голосування: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

Секретар міської ради Н.Адамович  запропонувала обрати лічильну комісію у складі 2 

осіб для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради А.Тесленка обов’язки лічильної 

комісії покласти на секретаря ради. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 26 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

Пропозиція приймається. 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. №1626 «Про міський 

бюджет на 2015 рік». 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1.Слухали:  

Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. №1626 «Про 

міський бюджет на 2015 рік». 



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

управління запропонувала доповнити проект рішення в частині  збільшення доходів 

загального фонду міському бюджету  в тому числі медична субвенція з державного бюджету  

у сумі 167,0 тис.грн. згідно розпорядження голови Знам’янської районної державної 

адміністрації від 28 вересня 2015 року №275-р. 

Голосували: 

 За основу. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Надійшла пропозиція доповнити проект «медична субвенція у сумі 167 грн.» 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №11832 затвердити. 

 

 

 Секретар міської ради Н.Адамович повідомила, що питання, внесені до порядку 

денного, розглянуті. Запитала чи є  зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та 

пропозицій не надійшло. 

Оголосила позачергову вісімдесят першу сесію міської ради шостого  скликання 

закритою. 

 

 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

 

 

 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 

 

 

 

 

 


