
УКРАЇНА
КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА

__________________КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ__________________
Протокол

пленарного засідання після перерви шостої сесії Кропивницької 
районної ради восьмого скликання

м. Кропивницький 18 лютого 2022 року

Засідання після перерви шостої сесії районної ради веде голова районної 
ради Лейбенко Андрій Олександрович.

Голова районної ради;
Доброго дня, шановні депутати!

На засідання після перерви шостої сесії прибуло 33 депутати. Кворум, 
необхідний для проведення сесії, є.

Засідання після перерви шостої сесії Кропивницької районної ради 
восьмого скликання оголошую відкритим.

УЗвучить Державний Гімн України \

Голова районної ради;

Пропонується перелік питань, який отримали всі депутати, включити до 
порядку денного пленарного засідання сесії.

1. Про звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора комунального 
підприємства «Довіра» Кропивницької районної ради за 2021 рік
Інформує: Савченко Світлана Олександрівна -  головний бухгалтер

комунального підприємства «Довіра» 
Кропивницької районної ради

2. Різне

Голова районної ради:

Надійшла заява від депутата Рубльова Віталія Олеговича про включення 
до порядку денного питання «Про Звернення депутатів Кропивницької 
районної ради восьмого скликання до Президента України, Кабінету 
Міністрів України та Верховної Ради України щодо забезпечення захисту 
України».

СЛУХАЛИ депутата Кропивницької районної ради восьмого скликання 
Рубльова Віталія Олеговича, який надав інформацію стосовно даного питання.



Голова районної ради;

Ставлю на голосування пропозицію депутата Рубльова В.О. включити 
питання «Про Звернення депутатів Кропивницької районної ради восьмого 
скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України щодо забезпечення захисту України» до порядку 
денного. Прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 22
«проти» - 1 
«утримались» - 10 
«не голосували» -0

Рішення не прийнято.

Голова районної ради;

Наступна пропозиція від депутата Пашиної Наталії Миколаївни, озвучте, 
будь ласка.

Пашина Н.М.: Пропозиція включити до порядку денного питання «Про 
звернення депутатів Кропивницької районної ради Кіровоградської області 
до жителів району та області». Текст звернення надано депутатам.

Ставлю на голосування пропозицію депутата Пашиної Н.М. включити 
питання «Про звернення депутатів Кропивницької районної ради 
Кіровоградської області до жителів району та області» до порядку денного. 
Прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 22
«проти» - 0 
«утримались» - 11 
«не голосували» -0

Рішення не прийнято.

Голова районної ради;

Є пропозиція повернутися до розгляду питання «Про внесення змін до 
рішення Кропивницької районної ради від 10 грудня 2021 року № 195 
«Про районний бюджет Кропивницького району на 2022 рік». Прошу 
голосувати.

Результати голосування: «за» - 33
«проти» - 0 
«утримались» - 0
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«не голосували» -О

Рішення прийнято.

Голова районної ради;

Переходимо до розгляду питання «Про звіт тимчасово виконуючого 
обов’язки директора комунального підприємства «Довіра» Кропивницької 
районної ради за 2021 рік».

Надійшла пропозиція виправити назву рішення, а саме «Про звіт 
комунального підприємства «Довіра» Кропивницької районної ради за 2021 
рік».

Голова районної ради:

Ставлю на голосування дане рішення разом з правками. Прошу 
голосувати.

Результати голосування: «за» - 33
«проти» - 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» -0

Рішення прийнято.

Голова районної ради;

Наступне питання «Про внесення змін до рішення Кропивницької 
районної ради від 10 грудня 2021 року № 195 «Про районний бюджет 
Кропивницького району на 2022 рік». Є питання? Немає. Голосуємо за 
основу.

Результати голосування: «за» - 33
«проти»- 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» -0

Рішення прийнято.

Голова районної ради:

Є пропозиції?

Пашина Н.М.: Є пропозиція щодо зменшення суми бюджету, а саме 
половини від запропонованої суми бюджету районної ради.
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Ставлю на голосування пропозицію депутата Пашиної Н.М. внести зміни 
до даного рішення.

Результата голосування: «за» -29
«проти» - З 
«утримались» - 1 
«не голосували» -0

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ начальника відділу фінансів Кропивницької районної 
державної адміністрації Пшиченко Ірину Юріївну, яка надала інформацію щодо 
змін у тексті та додатках рішення «Про внесення змін до рішення 
Кропивницької районної ради від 10 грудня 2021 року № 195
«Про районний бюджет Кропивницького району на 2022 рік».

Голова районної ради:

Переходимо до голосування в цілому з правками. Прошу голосувати.

Результати голосування: «за» -29
«проти»- 0

, «утримались» - 4
«не голосували» -0

Рішення прийнято.

Всі питання розглянуто. Є питання по різному? Немає.

На цьому засідання після перерви шостої сесії Кропивницької районної 
ради восьмого скликання вважається закритим.
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