
  
Знам`янськаміськарадаКіровоградськоїобласті 

 

Протокол 
позачергової сьомої сесіїЗнам`янськоїміської ради 

      сьомогоскликання 
від27 січня2016 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всьогообранодепутатів –34, з них: 

Присутні –28 депутатів (список додається) 

Відсутні –  6 депутатів (список додається) 

 

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

відділу по обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданніпозачерговоїсьомоїсесіїЗнам`янськоїміської ради 

сьомогоскликанняіз 34 депутатів міської ради присутні 28 депутатів та міський голова, що 

дає сесії право бути правомочною. На сесіїміськоїрадивідсутні 6 депутатівміської ради: 

C.Гуров, Є.Ліщенко, О.Щава, Л.Семиніна, О.Кузін, Т.Макарова. 

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

начальники структурних підрозділів апарату управління Знам’янської міської ради, 

представники засобів масової інформації, міських громадських організацій та міських 

організацій політичних партій. 

На початку пленарного засідання міський голова зачитав постанову Знам’янської 

міської виборчої комісії Кіровоградської області від 26 січня 2016 року №54, відповідно 

до якої: виключено зі списку обраних депутатів Знам’янської міської ради сьомого 

скликання від Знам’янської міської організації Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» Ратушну Ірину Олександрівну; визнано обраним та зареєстрованим 

депутатом Знам’янської міської ради сьомого скликання по багатомандатному виборчому 

округу наступного за черговістю кандидата в депутати Знам’янської міської ради сьомого 

скликання, від Знам’янської міської організації Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» Антоненка Олега Савелійовича. СергійІвановичпривітавновообраного 

депутата з обранням на посаду і побажавуспіхів та плідноїпраці на користьвиборців. 

 

Міський голова запропонував обрати лічильнукомісію з таємного голосування у 

складі 5 осіб дляпідрахункуголосівпід час таємного голосування. 

Запропонований склад лічильноїкомісії: з таємного голосування:  О.Бойчук, К.Пастух, 

С.Бойко, А.Тесленко, Ю.Майборода. 

Голосували за пропозицію. 

Результати голосування: «За» - 29 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

Пропозиція приймається. 

 

 



Обговорення порядку денного:  

 Міський голова запропонував затвердити порядок денний. 

1. Про обрання секретаря Знам’янської міської ради сьомого скликання. 

Голосували: 

За прийняття порядку денного. 

Результати голосування: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

Міський голова С.Філіпенко зачитав, що відповідно до частини 3 ст.59 Закону 

України «Про місцевесамоврядування в Україні» таємнеголосуванняобов’язково 

проводиться у випадках, передбачених пунктом 4 ст.26 Закону України, а саме:  обрання 

на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку передбаченому Законом. 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного. 

 

Слухали:  

Про взяття інформації лічильної комісії з таємного голосування до відома. 

Інформував: С.Філіпенко – міський голова.  

Голосували: 

 За рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення затвердити. 

 

Слухали: 

 Про затвердження протоколу таємного голосування. 

Інформував: С.Філіпенко – міський голова.  

Голосували: 

 За рішення в цілому. 

Результатиголосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримався» - 0 

Вирішили: Рішення №110 затвердити. 

 

Слухали: 

 Про обрання секретаря Знам’янської міської ради сьомого скликання. 

Інформував:С.Філіпенко – міський голова.  

Голосували: 

 За проект рішення в цілому. 

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

(Н.Клименко). 

Вирішили: Рішення №111 затвердити. 

За результатами таємногоголосування, секретарем Знам’янськоїміської ради 

сьомогоскликанняобрано Клименко НаталіюМиколаївну. Міський голова 

СергійІвановичФіліпенкопривітавНаталіюМиколаївну з обранням на посаду. 

 

 Міський голова повідомив, щопитання, внесені до порядку денного, розглянуті. 

Запитав чи єзауваження, пропозиціїщодороботисесії? Зауважень та пропозицій не 

надійшло. 

Оголосивпозачергову сьому сесіюміської ради сьомого скликаннязакритою. 

 

 

/прозвучав ДержавнийГімнУкраїни/ 

 

 
Протокол вела   підпис  І.Шведченко 



 


