
                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
Позачергової вісімдесят третьої сесії Знам`янської міської ради 

  шостого  скликання 
                            від  3 листопада  2015 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідань міської 

ради 

Всього обрано депутатів – 46, з них: 

Присутні –   26 депутата (список додається) 

Відсутні –    20 депутатів (список додається) 

 

Сесію веде:   Крижановський Ігор Борисович – міський голова 
Протокол веде:  Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу по 

обслуговуванню ради. 

 

Розпочалася робота пленарного засідання. 

На пленарному засіданні позачергової вісімдесят третьої 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  включити у порядок денний проекти рішення №№1,2 та зняти  

проект рішення №3. Також надійшла пропозиція включити у порядок денний проект рішення 

«Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку м.Знам’янка на 

2015 рік». 

Голосували: 

За прийняття порядку денного з урахуванням всіх пропозицій. 

 Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Міський голова І.Крижановський  запропонував обрати лічильну комісію у складі 2 

осіб для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: С.Бойко, І.Савельєв. 

Голосували: 

 За пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 27 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

Пропозиція приймається. 

 

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

бюджет на 2015 рік». 

2. Про перерозподіл ставки посади заступника директора навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 – ліцей». 

3. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка 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. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №1857 затвердити. 

 

2.Слухали: 

Про перерозподіл ставки посади заступника директора навчально-виховного 

комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 – ліцей». 

Інформувала: С.Бойко, голова постійної комісії, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 20; «Проти» - 1; «Утримався» - 6  

Вирішили: Рішення  не прийняте за результатами голосування. 

 

3.Слухали: 

Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Знам’янка на 2015 рік. 

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

управління. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 1  

Вирішили: Рішення  №1858 затвердити за результатами голосування. 

 

 Після прийняття рішень надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Смика про 

пере голосування проекту №2 з обґрунтуванням даного рішення. 

Голосували: 

 За проект рішення. 

Результати голосування: «За» - 19; «Проти» - 0; «Утримався» - 8  

Вирішили: Рішення  не прийнято  за результатами голосування. 

 У різному міський голова Ігор Борисович Крижановський повідомив присутнім, що на 

сьогоднішній день управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради (нач. Л.Лаптєва) розпочато роботи по реалізації 

проекту «Реконструкція пішохідного переходу від залізничного вокзалу для мешканців 

південного мікрорайону та працівників обласної бальнеологічної лікарні по вул. Макаренка в 

м.Знам’янка Кіровоградської області». Роботи виконуються філією «Знам’янський 

райавтодор». 

 Міський голова І.Крижановський повідомив, що питання, внесені до порядку денного, 

розглянуті. Запитав чи є  зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та пропозицій 

не надійшло. 

Оголосив позачергову вісімдесят третю сесію міської ради шостого  скликання 

закритою. 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 



 


