
 

  
Знам`янськаміськарадаКіровоградськоїобласті 

 

Протокол 
одинадцятої сесіїЗнам`янськоїміської ради 

      сьомогоскликання 
від22 квітня2016 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всьогообранодепутатів –34, з них: 

Присутні –31 депутат (список додається) 

Відсутні –  3 депутата (список додається) 

 

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

по обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні одинадцятої сесії  Знам`янської міської ради сьомого 

скликання із 34 депутатів міської ради присутні 31 депутат та міський голова, що дає сесії 

право бути правомочною. 

У роботі сесії беруть участь:   

Міський голова розпочав пленарне засідання з привітання депутатів міської ради 

Володимира Мацка та Олега Антоненка 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: С.Бойко, О.Бойчук. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 31 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

 

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова зачитав порядок денний. 

1. Про депутатські запити. 

2. Про стан виконання депутатських запитів. 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №56  «Про міський бюджет на 

2016 рік». 

4. Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року. 

5. Про звернення депутатів Знам’янської міської ради Кіровоградської області сьомого скликання 

до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності перегляду 

Державного бюджету на 2016 рік у частині змін у джерелах фінансування професійно-технічних 

закладів. 

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

на 2016 рік. 

 



 

7. Про погодження комунальному закладу «Знам’янська  міська лікарня імені А.В.Лисенка» 

на використання частини хірургічного приміщення для партнерської співпраці з ТОВ 

«Окомедікас». 

8. Про виключення  з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку №15 по 

вул.Привокзальна. 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 6 вересня 2013 року №1029 «Про припинення 

Знам’янського міського комунального підприємства «Шляховик» шляхом ліквідації за рішенням 

засновника». 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2013 року №937 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 31.01.2013 року №833 «Про припинення комунального підприємства 

«Міська аварійна служба» шляхом ліквідації за рішенням засновника». 

11. Про зміну назви Знам’янської ЗШ І-Ш ступенів №3 Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області на НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №3 – гімназія» Знам’янської 

міської ради Кіровоградської області. 

12. Про встановлення пам’ятного знаку на честь увічнення пам’яті Капелюхи С.В. 

13. Про реформування друкованого засобу масової інформації, редакції газети «Знам’янські 

вісті», засновником якої є Знам’янська міська рада. 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 січня 2014 року №1204 «Про 

затвердження «Міської комплексної програми розвитку засобів масової інформації – 

редакції газети «Знам’янські вісті» у м.Знам’янці на 2014-2017 роки. 

15. Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 

16. Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та 

керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської міської ради на 2 квартал 2016 року. 

17. Про припинення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс»,  «Знам’янська міська друкарня», 

«Ритуал», «Житлово-експлуатаційна контора №1» шляхом приєднання  до комунального 

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

18. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 1 квартал 2016 року. 

19. Про затвердження структури та загальної чисельності Знам’янської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів міської ради. 

20. Про створення відділу внутрішнього аудиту та контролю за надходженнями, використанням 

бюджетних коштів та станом збереження комунального майна  та затвердження Положення.  

21. Про створення Наглядових рад при комунальних підприємствах Знам’янської міської ради. 

22. Про затвердження Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у 

м.Знам’янка на 2016-2020 роки. 

23. Про впровадження системи електронних закупівель в інтересах територіальної громади 

м.Знам’янка. 

24. Про затвердження Положення про он-лайн Інтернет трансляцію засідань сесій Знам’янської 

міської ради. 

25. Про дострокове припинення повноважень депутатаЗнам’янської міської ради сьомого 

скликання. 

26. Про затвердження розпорядження міського голови від 18 лютого 2016 року №8 «Про 

перейменування вулиць та провулків м.Знам’янка». 

Різне. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного за основу. 

Результати голосування: «За»  – 31, «Проти»  – 0, «Утримався» - 0 

 

 



 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради С.Левінте проекти рішень 

№21,22,23,24 розглянути після проекту №5. 

Також, надійшла пропозиція від депутата міської ради С.Бойко після депутатських 

запитів розглянути проект №17, потім проект №18, а потім проект №2. 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Н.Данасієнко проект рішення №20 

розглянути перед проектом  №19. 

Результати голосування: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Пропозиції приймаються. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного в цілому із зміною черговості питань порядку денного. 

Результати голосування: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.  

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1.Слухали: 

Про депутатські запити. 
Інформувала: С.Бойко, депутат міської радипорушила питання про заміну автотранспорту 

на зручний для обслуговування людей похилого віку, інвалідів, які стоять на обліку 

територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №166 затвердити. 

 

Інформувала: С.Бойко, депутат міської ради порушила питання про заміну вікон на 

металопластикові в І, П від’їздах будинку №85 по вул.Віктора Голого. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №167 затвердити. 

 

Інформувала: С.Бойко, депутат міської ради порушила питання про заміну вікон на 

металопластикові; заміну електропроводки в І під’їзді будинку №1 по вул.Некрасова. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №168 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Тесленко, депутат міської ради. До 1 серпня 2016 року вжити заходи по 

вирішенню питання встановлення власників та приведення у відповідний порядок земельних 

ділянок за адресами: вул.Селянська,39; вул.Селянська,51, вул.Дмитра Яворницького 

(Островського) №1а; вул.Південна,40,67,30,32,85. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №169 затвердити. 

 

Інформувала: Н.Тесленко, депутат міської ради запропонувала внести зміни до планів робіт 

по ремонту  доріг у 2016 році та включити питання ремонту частини вул.ОлениТеліги, від 

вул.Ярослава Мудрого до вул.Тельмана. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №170 затвердити. 



 

 

Інформував: С.Каратєєв, депутат міської ради.  

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №171 затвердити. 

 

Інформував: С.Каратєєв, депутат міської ради порушив питання про можливість придбати 

подрібнювально-пресувальну техніку для переробки деревних відходів. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 5; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №172 затвердити 

 

Інформував: О.Антоненко, депутат міської ради порушив питання щодо ремонту 

дорожнього покриття вулиці 3-я Робітнича. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 5; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №173 затвердити 

 

Інформувала: Н.Данасієнко, депутат міської ради. За зверненнями  мешканців квартального 

комітету №8 звернулася до міського голови, депутатського корпусу провести збори 

мешканців будинків, які знаходяться на обліку ЖЕК №1, і на яких умовах буде працювати 

комбінат комунальних послуг. 

Голосували: 

 Підтримати депутатський запит. 

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №174 затвердити 

 

2.Слухали: 

Про припинення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс»,  «Знам’янська 

міська друкарня», «Ритуал», «Житлово-експлуатаційна контора №1» шляхом 

приєднання  до комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних 

послуг». 

Інформував:Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результати голосування: «За» - 19; «Проти» - 4; «Утримався» - 8 

В обговоренні даного питання брали участь:  

 Анатолій Тесленко, голова постійної комісії з питань ЖКГ висловив позицію комісії – 

зняти проект рішення на доопрацювання для детальнішого економічного обґрунтування. 

 Сергій Левінте, голова депутатської фракції «Сила людей» закликав колег підтримати 

цей проект для подальшої розбудови міста. 

Процедурним рішенням  було надано слово керівнику КП «Ринокторгсервіс» Ігорю 

Савельєву, який висловив категоричну незгоду з цим проектом рішення та свої думки з цього 

приводу. 

Заслухали депутати й підприємців – Володимира Дубка, Віталія Білана, секретаря 

будинку №7 Наталію Івановичу, учасників АТО Юрія Бурунсуса, Віталія Крижана, котрі 

висловили свої  міркування і побажання, щоб у місті врешті-решт відбулися позитивні зміни.  

Начальник фінансового управління Тетяна Іваськів наголосила, що така реорганізація 

повинна тривати не менше півроку, запропонувала залучити до доопрацювання проекту 

рішення фахівців. Керівник  КП «Знамянська житлово-експлуатаційна контора №1»  Едуард 

Дегтяр інформував про  позитивні зміни в роботі очолюваного підприємства і висловив 



зауваження, що перед прийняттям такого рішення необхідно було зустрітися з трудовим 

колективом. 

Депутат міської ради, голова фракції БПП Сергій Кліпацький погодився з попереднім 

виступаючим, що влада недопрацьовує щодо інформування, однак зауважив, що не 

голосуючи за цей проект рішення, депутати погодяться, що «комуналка» працює добре і 

запевнив: за нормального керівництва різнопрофільні підприємства можуть працювати 

значно ефективніше. 

Депутат міської ради, голова фракції «Опозиційний блок» Наталія Тесленко заявила, 

що фракція не готова підтримати цей проект рішення, акцентувала, що при підготовці цього 

питання необхідно було створити робочу групу, яка б продемонструвала переваги такого 

реформування.  

Людмила Семиніна, депутат міської ради назвала цей проект рішеннянесвоєчасним  і 

недоопрацьованим. 

Неля Данасієнко зауважила: приймаючи таке рішення, слід мати впевненість, що 

люди не залишаться без роботи, без засобів до існування. Саме на тому, що збережуться всі 

робочі місця, крім керівних, а населенню надаватимуть якісні послуги, акцентував увагу 

міський голова Сергій Філіпенко. Він наголосив, що не допустить у подальшому, щоб кошти 

з міського бюджету використовувались не на розвиток підприємств, а виключно на премії 

керівництву, як це було раніше. Міський голова заявив, що готовий нести персональну 

відповідальність за реформування комунальних підприємств. 

 

 Надійшла пропозиція від постійної комісії з питань ЖКГ зняти з розгляду даний 

проект рішення на доопрацювання. 

Результати голосування: «За» - 14; «Проти» - 17; «Утримався» - 0 

Пропозиція не приймається. 

 Надійшла пропозиція від депутата міської ради С.Кліпацького доповнити 

констатуючу частину даного проекту. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 5 

Пропозиція приймається. 

 Надійшла пропозиція від депутатів С.Кліпацького та Н.Тесленко доповнити п.8 

даного проекту словами «та депутатів, які підтримали дане рішення». 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 1 

Пропозиція приймається. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому з доповненням. 

Результатиголосування: «За» - 20; «Проти» - 3; «Утримався» - 8 

Вирішили: Рішення №175 затвердити. 

 

3.Слухали: 

Звітміськогоголовипророботувиконавчихорганів за 1 квартал 2016 року. 

Інформував: С.Філіпенко,міський голова. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 1; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №176 затвердити. 

 

4.Слухали: 

Про стан виконаннядепутатськихзапитів. 

Інформувала:Н.Клименко, секретар міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №177 затвердити. 

 

 



 

 

5.Слухали: 

Про створенняНаглядових рад при 

комунальнихпідприємствахЗнам’янськоїміської ради. 

Інформував: С.Левінте, депутат міської ради. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 25; «Проти» - 6; «Утримався» - 0 

 Надійшла пропозиція від постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста. 

Виключити п.1 даного рішення. 

Виключити підпункти 8-12 пункту 4.9 Положення, як такі, що суперечать ст.26,29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування». 

Викласти п/п 3 пункту 4.9 в новій редакції. 

Пункт 1.4 залишити без змін. 

Пункт 4.1. викласти в такій редакції: «Склад Наглядової ради обирається засновником 

шляхом проведення голосування на плеканому засіданні міської ради». 

Результатиголосування: «За» - 23; «Проти» - 0; «Утримався» - 5; «Не голосували» - 3 

Пропозиції приймаються. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із змінами. 

Результатиголосування: «За» - 23; «Проти» - 0; «Утримався» - 5; «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №178 затвердити. 

 

6.Слухали: 

Про затвердженняПрограмирозвитку, збереження і 

поновленнязеленихнасаджень у м.Знам’янка на 2016-2020 роки. 

Інформував: С.Левінте, депутат міської ради. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 15; «Проти» - 1; «Утримався» - 12; «Не голосували» - 3 

Вирішили:Проект рішення не прийнятий. 

 

7.Слухали: 

Про впровадженнясистемиелектроннихзакупівель в 

інтересахтериторіальноїгромадим.Знам’янка. 

Інформував:С.Левінте, депутат міської ради. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 3 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому із поправками. 

Результатиголосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №179 затвердити. 

 

8.Слухали: 

Про затвердженняПоложення про он-

лайнІнтернеттрансляціюзасіданьсесійЗнам’янськоїміської ради. 

Інформував:С.Левінте, депутат міської ради. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №180 затвердити. 

 



 

 

9.Слухали: 

Про внесеннязмін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №56  «Про міський 

бюджет на 2016 рік». 

Інформувала:Т.Іваськів, начальник фінансового управління. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Голосували: 

За проект рішення в цілому із доповненням. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №181 затвердити. 

 

10.Слухали: 

Звіт про виконанняміського бюджету за 1 квартал 2016 року. 

Інформувала:Т.Іваськів, начальник фінансового управління. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №182 затвердити. 

 

11.Слухали: 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

сьомого скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності перегляду Державного бюджету на 2016 рік у частині змін у джерелах 

фінансування професійно-технічних закладів. 

Інформувала:Т.Іваськів, начальник фінансового управління. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №183 затвердити. 

 

12.Слухали: 

Про внесеннядоповнення до Програмиекономічного і 

соціальногорозвиткум.Знам’янка на 2016 рік. 

Інформувала: О.Грінченко, в.о.начальника відділу економічного розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №184 затвердити. 

 

13.Слухали: 

Про погодженнякомунальному закладу «Знам’янська  міська лікарня 

іменіА.В.Лисенка» на використаннячастинихірургічногоприміщення для 

партнерськоїспівпраці з ТОВ «Окомедікас». 

Інформував:Ю.Данільченко,начальник юридичного відділу. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Голосували: 

За проект рішення в цілому з доповненням пунктів 4.1.8 та 4.1.9. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №185 затвердити. 



 

14.Слухали: 

Про виключення  з 

перелікуоб’єктівкомунальноївласностімістажитловогобудинку №15 по 

вул.Привокзальна. 

Інформував:С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №186 затвердити. 

 

15.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 6 вересня 2013 року №1029 «Про 

припинення Знам’янського міського комунального підприємства «Шляховик» шляхом 

ліквідації за рішенням засновника». 

Інформував:С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №187 затвердити. 

 

16.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2013 року №937 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2013 року №833 «Про припинення 

комунального підприємства «Міська аварійна служба» шляхом ліквідації за рішенням 

засновника». 

Інформував:С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №188 затвердити. 

 

17.Слухали: 

Про зміну назви Знам’янської ЗШ І-Ш ступенів №3 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області на НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №3 

– гімназія» Знам’янської міської ради Кіровоградської області. 

Інформувала:С.Грекова, начальник відділу освіти. 

Голосували: 

 Проект рішення за основу 

Результатиголосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримався» - 7; «Не голосували» - 1 

 Надійшла пропозиція від постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста зняти даний проект рішення з розгляду на доопрацювання. 

Результатиголосування: «За» - 6; «Проти» - 20; «Утримався» - 5; «Не голосували» - 1 

Пропозиція не приймається. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 23; «Проти» - 1; «Утримався» - 7; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №189 затвердити. 

 

18.Слухали: 

Про встановленняпам’ятного знаку на честь увічненняпам’ятіКапелюхи С.В. 

Інформувала:С.Бабаєва, начальник відділу культури та туризму. 



Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №190 затвердити. 

 

19.Слухали: 

Про реформуваннядрукованогозасобумасовоїінформації, редакціїгазети 

«Знам’янськівісті», засновникомякої є Знам’янськаміська рада. 

Інформувала:Н.Коленченко, депутат міської ради. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №191 затвердити. 

 

20.Слухали: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24 січня 2014 року №1204 «Про 

затвердження «Міської комплексної програми розвитку засобів масової інформації – 

редакції газети «Знам’янські вісті» у м.Знам’янці на 2014-2017 роки. 

Інформувала:Н.Коленченко, депутат міської ради. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №192 затвердити. 

 

21.Слухали: 

Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради. 

Інформував:Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 7; «Проти» - 15; «Утримався» - 9; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Проект рішення не прийнятий. 

 

22.Слухали: 

Про умови оплати праціміського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського голови та керуючого справами виконавчогокомітетуЗнам’янськоїміської ради 

на 2 квартал 2016 року. 

Міський голова С.Філіпенко зачитав свою заяву та секретаря міської ради  

Н.Клименко про те, що даний проект рішення містить для них конфлікт інтересів, тому 

приймати участь у голосуванні з даного питання не будуть. 

Інформував:Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу. 

Голосували: 

Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 3 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 1; «Не голосували» - 3 

Вирішили: Рішення №193 затвердити. 

 

23.Слухали: 

Про створеннявідділувнутрішнього аудиту та контролю за надходженнями, 

використаннямбюджетнихкоштів та станом збереженнякомунального майна  та 

затвердженняПоложення. 

Інформував:Ю.Майборода, депутат міської ради. 

Голосували: 



За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 14; «Проти» - 1; «Утримався» - 16; «Не голосували» - 1 

Вирішили:Проект рішення не прийнятий. 

 

24.Слухали: 

Про затвердження структури та загальної чисельності Знам’янської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради. 

Інформував:С.Філіпенко, міський голова. 

Голосували: 

Проект рішення за основу. 

Результатиголосування: «За» - 23; «Проти» - 3; «Утримався» - 4; «Не голосували» - 2 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 19; «Проти» - 7; «Утримався» - 4; «Не голосували» - 2 

Вирішили: Рішення №194 затвердити. 

 

25.Слухали: 

Про достроковеприпиненняповноважень депутата Знам’янськоїміської ради 

сьомого скликання. 

 Депутат міської ради С.Кліпацький повідомив  присутніх про відкликання своєї заяви 

про складання депутатських повноважень, у зв’язку з чим відсутня потреба ставити на 

голосування проект рішення №25 «Про дострокове припинення повноважень депутата 

Знам’янської міської ради сьомого скликання».  

 

26.Слухали: 

Про затвердження розпорядження міського голови від 18 лютого 2016 року №8 

«Про перейменування вулиць та провулків м.Знам’янка». 

Інформував:Ю.Данільченко, начальник юридичного відділу. 

Голосували: 

За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримався» - 0; «Не голосували» - 4 

Вирішили:Рішення №195 затвердити. 

 

У різному міський голова С.Філіпенкоознайомивдепутатівміської ради  з листом 

Знам’янськоїрайонної ради про рішення, щобулоприйнято депутатами даноїрайонної ради 

21.04.2016 року «Про створенняєдиногомедичного простору». СекретарміськоїН.Клименко, 

відповідно до Плану роботиміської ради на 2016 рік, запропонувала головам 

постійнихкомісійнадатизвіти про роботу постійнихкомісій до 10.05.16 року з метою 

підготовкивідповіднихпроектіврішень; запросила прийняти  участь у проведенні  

міськихзаходів з нагодивідзначення 30-ї річницікатастрофи на Чорнобильській АЕС, 

яківідбудуться 26.04.2016 року. Перший заступник міськогоголовиВ.Загороднязвернулася до 

депутатівміської ради з проханнямнадатидопомогу 09 травня 2016 року 

щодоорганізаціїпідвезенняветеранів  на урочисті заходи, щовідбудутьсяпід час відзначення в 

місті 71-ї річниці Перемоги  над нацизмом у Європі 1941-1945 років. Міський голова 

С.Філіпенкозапросивдепутатівміської ради прийняти участь у загальноміськомусуботнику, 

якийвідбудеться 23.04.2016 року. 

 

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

розглянуті. Запитавчи єзауваження, пропозиціїщодороботисесії? Зауважень та пропозицій не 

надійшло. 

Оголосиводинадцятусесіюміської ради сьомого скликаннязакритою. 

 

/прозвучав ДержавнийГімнУкраїни/ 

 
  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 



 

 


