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Протокол 
першої сесії Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 
від27 листопада2015 року 

 
Початок – 10.00 

Місце проведення: зал засідань 

міської ради 

Всьогообранодепутатів – 34, з них: 

Присутні – 32 депутата (список додається) 

Відсутні –  2 депутата(список додається) 

 

Протокол вела: ШведченкоІринаВікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу 

по обслуговуванню ради. 

 

Сесію відкрив голова міської виборчої комісії Дмитро Колесник. Після затвердження 

порядку денного,  голова Знам`янської міської виборчої комісії проінформував присутніх 

про результати виборів депутатів Знам`янської міської ради сьомого скликання по 

багатомандатному виборчому окрузі та вручив тимчасові посвідчення 34-м депутатам 

Знам`янської міської ради сьомого скликання.А також, за результатами виборів міського 

голови – обрання на цю посаду Сергія Івановича Філіпенка  присутні зустріли бурхливими 

оплесками, які тривали під час вручення новообраному міському голові тимчасового 

посвідчення. До новообраного міського голови звернувся єпископ Олександрійський і 

Світловодський Боголєп вручивши священну книгу, наголосив: - Євангеліє – це не лише 

Слово Боже, а й втілення принципів честі та справедливості, які допомагають нам жити. 

Побажав, що поклавши руку на священну книгу, міський голова був вірний проголошеній 

клятві. Міський голова проголосив Присягу посадової особи органу місцевого 

самоврядування. 

Сергій Іванович подякував знам`янчанам за підтримку й запевнив, що докладе всіх 

зусиль , щоб виправдати їхню довіру. Висловив  слова подяки членам міської виборчої 

комісії за їх нелегку й добросовісну працю, а новообраним депутатам побажав плідної 

діяльності на благо територіальної громади. 

Ігор Борисович Крижановський від депутатського корпусу й себе особисто побажав, 

щоб нові депутати об`єдналися і дружно працювали на велику знам`янську родину, мали 

результати ще кращі, ніж міська рада шостого скликання. 

Надія Анатоліївна Адамович із щирими привітаннями подарувала новообраному 

міському голові «Книгу мрій», в яку він запише побажання знам`янчан, пропозиції 

депутатського корпусу, й прийме до виконання. 

 Антон Пустовий, помічник народного депутата Олеся Довгого, побажав Сергію 

Івановичу, щоб професійні якості, досвід роботи в органі місцевого самоврядування стояли 

на варті інтересів очолюваної ним громади. Побажання подальшої співпраці висловили 

перший заступник голови Знам`янської РДА Сергій Макаренко, голова Знам`янської 

районної ради Тетяна Михайлова. Виконання всіх передвиборчих обіцянок для розквіту 

рідного міста побажав Почесний громадянин м.Знам`янка Михайло Василашко. Від 

чисельної когорти залізничників із обранням на почесну й відповідальну посаду міського 

голови привітав Сергія Івановича начальник Знам`янської дирекції залізничних перевезень 



Віктор Казанджій. Також, звернувся до Сергія Івановича міський голова м.Олександрії 

Степан Цапюк, який побажав депутатському корпусу й міському голові відкинути всі 

політичні амбіції, створити єдину команду, бо вище інтересів територіальної громади нічого 

не повинно бути. 

 Міський голова м.Світловодська Валентин Козярчук під час привітання звернув увагу, 

що в новообраній міській раді багато жінок і по-доброму позаздрив С.Філіпенку, адже вони 

допоможуть сформувати єдину команду для прийняття важливих для громади рішень. 

 Після урочистої частини першої сесії міської ради сьомого скликання розпочалася 

робота пленарного засідання, яке вів міський голова Філіпенко Сергій Іванович. 

На пленарному засіданні першої сесії міської ради сьомого скликання із 34 депутатів 

міської ради присутні  32 депутата, що дає сесії право бути правомочною. 

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

 

Обговорення порядку денного: 

Надійшла пропозиція  від міського голови затвердити  порядок денний.  

1. Про припинення повноважень міського голови І.Крижановського. 

2. Про припинення повноважень секретаря міської ради Н.Адамович. 

3. Про утворення постійних комісій Знам’янської міської ради сьомого скликання. 

4. Про затвердження голів та персонального кладу постійних комісій міської ради 

сьомого кликання. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного. 

 Результати голосування: «За» -32, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1.Слухали: 

Про припинення повноважень міського голови І.Крижановського. 
Інформував: С.Філіпенко – міський голова. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №3 затвердити. 

 

2.Слухали: 

Про припинення повноважень секретаря міської ради Н.Адамович. 
Інформував: С.Філіпенко – міський голова. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримався» - 0  

Вирішили: Рішення №4 затвердити. 

 

 Міський голова оголосив перерву на 30 хвилин для обговорення проекту рішення 

«Проутворення постійних комісій Знам’янської міської ради сьомого скликання». 

 Після перерви розпочалася робота пленарного засідання сесії. 

 

3.Слухали: 

Про утворення постійних комісій Знам’янської міської ради сьомого скликання. 
Інформував: С.Філіпенко – міський голова. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 2; «Не голосували» - 1 

Вирішили: Рішення №5 затвердити. 

 



 

4.Слухали: 

Про затвердження голів та персонального кладу постійних комісій міської ради 

сьомого кликання. 
Інформував: С.Філіпенко – міський голова. 

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

Вирішили: Рішення №6 затвердити. 

 

Різне: 

 Міський голова С.Філіпенко зачитав заяву про створення депутатської фракції 

«Солідарність», у складі 8 осіб: О.Бойчук, Н.Клименко, Н.Коленченко, М.Терновий, 

А.Мороз, С.Кліпацький, В.Мацко, Ю.Сопільняк. Голова фракції – Кліпацький Сергій 

Вікторович. 

 

 З метою підготовки та проведення другої сесії Знамянської міської ради сьомого 

скликання обрано робочу групу, до  якої увійшли представники всіх політичних партій, 

представлених у міській раді. 

 

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

розглянуті. Запитавчи єзауваження, пропозиціїщодороботисесії? Зауважень та пропозицій не 

надійшло. 

Оголосивпершусесіюміської радисьмогоскликаннязакритою. 

 

/прозвучав ДержавнийГімнУкраїни/ 

 
 

  Протокол вела  підпис  І.Шведченко 

 


