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Протокол 
позачергової чотирнадцятоїсесіїЗнам`янськоїміської ради 

      сьомогоскликання 
від29 червня2016 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всьогообранодепутатів –34, з них: 

Присутні –20 депутатів (список додається) 

Відсутні –  14 депутатів(список додається) 

 

Сесію веде:   Філіпенко Сергій Іванович – міський голова. 
Протокол веде: ШведченкоІринаВікторівна – оператор комп’ютерного набору 

відділу по обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні позачергової чотирнадцятої сесії  Знам`янської міської 

ради сьомого скликання із 34 депутатів міської ради присутні 20 депутатів та міський 

голова, що дає сесії право бути правомочною. 

У роботі сесії беруть участь:  В.Загородня – перший заступник міського голови, 

С.Гребенюк – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

І.Ратушна – керуюча справами міськвиконкому,О.Лепетко – заступник начальника 

фінансового управління,  А.Волошина – начальник управління соціального захисту 

населення.  

Міський голова розпочав пленарне засідання урочистими привітаннями депутатів 

міської радиНадіїКоленченко, ЛюдмилиСеминіної з Днем народження. 

Оскільки голосування на сесії міської ради, відповідно  до затвердженого 

регламенту, відбувається поіменним голосуванням, міський голова запропонував обрати 

лічильну комісію у складі 2 осіб для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

Запропонований склад лічильної комісії: М.Терновий, Н.Коленченко. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 21 , «Проти» -0  , «Утримався» -0, «Не голосували» - 14 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова зачитав порядок денний. 

1. Про внесеннязмін до рішенняміської ради від 25.12.2015 року №56  «Про міський 

бюджет на 2016 рік». 

Інф.О.Лепетко – заступник 

начальника фінансового 

управління 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому. 

Результати голосування: «За» - 21 , «Проти» -0  , «Утримався» -0, «Не голосували» - 14 

 



Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

1.Слухали: 

Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 р. №56 «Про 

міський бюджет на 2016 рік». 

Інформувала:О.Лепетко, заступник начальника фінансового управління, надала 

роз’яснення щодо необхідності прийняття проекту рішеннята проінформувала присутніх 

про головні зміни, що пропонуються внести до його. Внесення змін до міського бюджету 

було подано відповідно до вимог статті 23 Бюджетного кодексу України, довідки 

департаменту фінансів Кіровоградської облдержадміністрації від 24.06.2016 року №258, 

листа управління соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому від 

24.06.2016 року №1344. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 21 , «Проти» -0  , «Утримався» -0, «Не голосували» - 14 

Вирішили: Рішення №253 затвердити. 

 

 Міський голова С.Філіпенко повідомив, щопитання, внесене до порядку денного, 

розглянуте. Запитавчи єзауваження, пропозиціїщодороботисесії? Зауважень та пропозицій 

не надійшло. 

Оголосив позачергову чотирнадцяту сесіюміської ради сьомого 

скликаннязакритою. 

 

/прозвучав ДержавнийГімнУкраїни/ 

 

 
  Протокол вела    І.Шведченко 

 


