
 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ПЕРШОЇ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
04 грудня 2015 року           № 1 

 
м. Олександрія 

Початок – 13.00 
Закінчення – 14.30 

 
Всього обрано депутатів – 36, з них: 
Присутні – 36 чол. (додаток 1) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати міської ради 6 скликання, представники засобів масової інформації (додаток 2). 

 
Першу сесію міської ради відкрив голова Олександрійської міської виборчої комісії 

Івань О.В. 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

36 депутатів та міський голова. 
Перша сесія Олександрійської міської ради 7 скликання скликана відповідно до статті 

46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Видана відповідна постанова 
Олександрійської міської виборчої комісії від 20.11.2015 № 135 «Про скликання першої сесії 
новобраної Олександрійської міської ради VII скликання».  

Першу сесію міської ради 7 скликання оголосив відкритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
На підставі пункту 16 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сесії міської ради проводяться гласно.  
Запропонував дати змогу присутнім прийняти участь у роботі сесії.  
Повідомив, що Олександрійська міська рада 7 скликання вважається повноважною за 

умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Загальний 
склад міської ради 7-го скликання визначено в кількості 36 мандатів. 25 жовтня 2015 року до 
Олександрійської міської ради було обрано 36 депутатів.  

 
Порядок денний:  

1. Інформація Олександрійської міської виборчої комісії «Про підсумки виборів 
депутатів Олександрійської міської ради 7 скликання» 

2. Інформація Олександрійської міської виборчої комісії «Про підсумки виборів 
Олександрійського міського голови» 

 Доповідач: 
Івань 
Олександр Вікторович    

 
- голова Олександрійської міської виборчої комісії 

 
Івань О.В.: 
Запропонував затвердити регламент роботи сесії протягом півтори години.  

 
 
 



 
 
1. СЛУХАЛИ: 

ІНФОРМАЦІЮ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ «ПРО 
ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 
СКЛИКАННЯ». 

Доповідав: Івань О.В., голова Олександрійської міської виборчої комісії. 
Зачитав протокол Олександрійської міської виборчої комісії Кіровоградської області 

«Про результати виборів депутатів Олександрійської міської ради у багатомандатному 
виборчому окрузі». 

Відповідно до частин першої – сьомої, дев’ятої, десятої статті 86 Закону України «Про 
місцеві вибори» територіальна виборча комісія встановила: 

 

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів, –  
Сімдесят одна тисяча двісті п’ятдесят сім 

   
71257 

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими 
комісіями, – Сімдесят одна тисяча двісті 

   
71200 

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, – 
Сімдесят тисяч сімсот сорок три 

   

70743 
4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування 
за місцем перебування, – 
Сімсот сорок шість 

   
 
746 

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів –  
Сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят шість 

   
44876 

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для 
голосування, – 
Двадцять п’ять тисяч сімсот дев’яносто  

   
 
25790 

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, – 
П’ятсот тридцять три 

   
533 

8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах 
відповідного багатомандатного виборчого округу, – 
Двадцять шість тисяч триста двадцять три 

   
 
26323 

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – 
Двадцять шість тисяч триста двадцять три 

   
26323 

10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, – 
Один 

   
1 

11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – 
Одна тисяча сто сімдесят 

   
1170 

 

12) кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у 
багатомандатному виборчому окрузі: 
 

 
 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації політичної партії 
(в порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, поданих за місцеву організацію 
політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі 

прописом цифрами 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ 
«САМОПОМІЧ»  
 

Три тисячі триста сорок два 3342 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА 
ЛЮДЕЙ» 
 

Дві тисячі сто сімдесят сім 2177 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАРТІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ»  Шістсот чотирнадцять 614 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА» 

Дев’ятсот сімдесят чотири 974 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»  

П’ять тисяч шістдесят дев’ять 5069 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА В 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

Дві тисячі дев’ятсот тринадцять 2913 



 
 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації політичної партії 
(в порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, поданих за місцеву організацію 
політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі 

прописом цифрами 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»  Чотириста шістдесят п’ять 465 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» У МІСТІ 
ОЛЕКСАНДРІЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Чотири тисячі дев’ятсот дев’ятнадцять 4919 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП»  

Одна тисяча сімсот двадцять 1720 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»  

Дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят дев’ять 2959 
 
 
 
 

13) загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації 
політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, – 
 

Двадцять п’ять тисяч сто п’ятдесят два 

   
 
25152 

 

14) відсоток голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у 
багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, 
поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі:  
 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації політичної партії 
(в порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Відсоток голосів виборців, поданих за місцеву 
організацію політичної партії у багатомандатному 

виборчому окрузі 
прописом цифрами 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» 

 

Тринадцять цілих дві тисячі 
вісімсот сімдесят два 

десятитисячних відсотка 
13,2872 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА ЛЮДЕЙ» 

 

Вісім цілих шість тисяч 
п’ятсот п’ятдесят чотири 
десятитисячних відсотка 

8,6554 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
«ВІДРОДЖЕННЯ» 

Два цілих чотири тисячі 
чотириста дванадцять 

десятитисячних відсотка 
2,4412 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» 

Три цілих вісім тисяч 
сімсот двадцять п’ять 

десятитисячних відсотка 
3,8725 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 

Двадцять цілих одна тисяча 
п’ятсот тридцять п’ять 

десятитисячних відсотка 
20,1535 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Одинадцять цілих п’ять 
тисяч вісімсот шістнадцять 

десятитисячних відсотка 
11,5816 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» 

Одна ціла вісім тисяч 
чотириста вісімдесят вісім 
десятитисячних відсотка 

1,8488 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» У МІСТІ ОЛЕКСАНДРІЯ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ятнадцять цілих п’ять 
тисяч п’ятсот сімдесят один 

десятитисячних відсотка 
19,5571 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

Шість цілих вісім тисяч 
триста вісімдесят чотири 
десятитисячних відсотка 

6,8384 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

«БАТЬКІВЩИНА» 

Одинадцять цілих сім тисяч 
шістсот сорок п’ять 

десятитисячних відсотка 
11,7645 

 
 

 
15) сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації 
політичних партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, –   
Двадцять три тисячі дев’яносто дев’ять  

   
 
23099 

16)  кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного 
депутатського мандата (виборча квота), –    
Шістсот сорок два 

   
642 

 



 
 

17) кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у 
багатомандатному виборчому окрузі: 

 
 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації політичної  партії,  
яка набула право на участь у розподілі депутатських 

мандатів  

Кількість депутатських мандатів,  
отриманих  місцевою організацією політичної партії  

у багатомандатному виборчому окрузі 
прописом цифрами 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ 
«САМОПОМІЧ»  
 

П’ять  5 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА 
ЛЮДЕЙ» 
 

Три 3 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»  

Вісім 8 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА В 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

Чотири 4 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» У МІСТІ 
ОЛЕКСАНДРІЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Вісім 8 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП»  

Три 3 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»  

П’ять 5 

 
Оголосив постанову Олександрійської міської виборчої комісії від 20.11.2015 № 134 

«Про реєстрацію депутатів Олександрійської міської ради». 
Відповідно до ст. ст. 25, 89 Закону України «Про місцеві вибори», Роз’яснень щодо 

порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та 
старост сіл, селищ, затверджених постановою ЦВК від 02.10.2015 року № 381, враховуючи 
подані до виборчої комісії заяви, а також інші необхідні документи, Олександрійська міська 
виборча комісія Кіровоградської області постановила:  

Зареєструвати обраних депутатів Олександрійської міської ради: 
Алімова Євгена Володимировича, 26.08.1983 р.н.; 
Банковського Олега Георгійовича, 15.10.1977 р.н.; 
Баранова Івана Михайловича, 21.09.1957 р.н.; 
Богоявленську Олену Миколаївну, 27.05.1971 р.н.; 
Бойка Юрія Романовича, 30.04.1968 р.н.; 
Бондаренко Олену Анатоліївну, 18.10.1963 р.н.; 
Воробченка Миколу Миколайовича, 01.12.1971 р.н.; 
Гриценка Сергія Петровича, 26.06.1968 р.н.; 
Горошка Анатолія Олеговича, 06.06.1955 р.н.; 
Головачову Оксану Володимирівну, 14.04.1960 р.н.; 
Данільченка Віталія Євгеновича, 25.07.1983 р.н.; 
Дожджаника Володимира Васильовича, 13.05.1979 р.н.; 
Долгіх Олександра Леонідовича, 22.10.1985 р.н.; 
Жежерю Валентина Олександровича, 02.08.1982 р.н.; 
Заріцького Віталія Васильовича, 23.03.1971 р.н.; 
Кісельову Галину Олексіївну, 16.05.1949 р.н.; 
Колісника Дмитра Олександровича, 21.08.1981 р.н.; 
Коломійцева Андрія Олександровича, 24.10.1980 р.н.; 
Лоцмана Віталія Олександровича, 07.08.1985 р.н.; 
Матвієнка Михайла Володимировича, 03.02.1989 р.н.; 
Мацака Ярослава Олександровича, 06.02.1979 р.н.; 



 
 

Мельника Сергія Юрійовича, 10.06.1988 р.н.; 
Моцного Євгена Сергійовича, 29.09.1987 р.н.; 
Нєгіну Оксану Юріївну, 24.10.1973 р.н.; 
Олійник Наталію Володимирівну, 05.10.1979 р.н.; 
Острівного Миколу Степановича, 23.05.1955 р.н.; 
Приходька Віктора Миколайовича, 22.05.1966 р.н.; 
Ракуту Сергія Миколайовича, 31.05.1974 р.н.; 
Руденка Ігоря Івановича, 27.08.1974 р.н.; 
Смакулу Миколу Мирославовича, 06.07.1960 р.н.; 
Сулятицького Михайла Михайловича, 20.06.1960 р.н.; 
Темник Тетяну Василівну, 18.10.1963 р.н.; 
Хірсу Володимира Петровича, 02.10.1951 р.н.; 
Ходака Олександра Вячеславовича, 26.06.1973 р.н.; 
Холохоленка Олега Анатолійовича, 05.12.1965 р.н.;  
Шевченка Павла Миколайовича, 08.08.1997 р.н. 
 
Повідомив, що відповідно до пункту 4 статті 40 Статуту територіальної громади міста 

Олександрії депутати міської ради складають присягу. 
Запросив новообраних депутатів підніматися до президії для отримання тимчасового 

посвідчення депутата та складання присяги. 
 /біля трибуни Івань О.В. вручив депутатам тимчасові посвідчення, секретар виборчої 
комісії – присягу депутата/ 

Для оголошення тексту присяги депутатів Олександрійської міської ради запросив до 
мікрофону КІСЕЛЬОВУ Галину Олексіївну. 
 /Кісельова Г.О. зачитала присягу від депутатів міської ради/ 

Від імені Олександрійської міської виборчої комісії привітав депутатів із обранням і 
побажав кожному новообраному депутату міцного здоров’я, наснаги та успіхів у нелегкій 
справі служіння громаді.    
 
2. СЛУХАЛИ: 

ІНФОРМАЦІЮ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ «ПРО 
ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ». 

Доповідав: Івань О.В., голова Олександрійської міської виборчої комісії. 
Зачитав протокол Олександрійської міської виборчої комісії Кіровоградської області 

«Про результати виборів Олександрійського міського голови в єдиному одномандатному 
виборчому окрузі». 

Відповідно до частин третьої – дев’ятої статті 85 Закону України «Про місцеві 
вибори» територіальна виборча комісія встановила: 

 
 

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів, –  
Сімдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят вісім  

   
71458 

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, –  
Сімдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят дев’ять 

   
71459 

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, – 
Сімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят сім 

   

70867 
4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за 
місцем перебування, – 
Вісімсот 

   
 
800 

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів –  
Сорок п’ять тисяч сімнадцять 

   
45017 

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для 
голосування, – Двадцять п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири 

   
25854 

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, – 
П’ятсот вісімдесят вісім 

   
588 



 
 

8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах 
відповідного одномандатного виборчого округу, – 
Двадцять шість тисяч чотириста сорок два 

   
 
26442 

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – 
Двадцять шість тисяч чотириста сорок два 

   
26442 

10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, – 
Нуль 

   
0 

11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – 
Одна тисяча шістнадцять 

   
1016 

 

12) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду (сільського, селищного, 
міського) голови: 

 

 

№ 
з/п 

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за 
наявності) 

кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови 
(в порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців,  
поданих за кандидата на посаду  

(сільського, селищного, міського) голови 
прописом цифрами 

ДОЖДЖАНИК ВОЛОДИМИР 
ВАСИЛЬОВИЧ 

Дві тисячі вісімсот сорок сім 2847 

КОЛОМІЙЦЕВ АНДРІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ Вісім тисяч чотириста вісімдесят три 8483 

ЛИСЮК ЛАРИСА ПАВЛІВНА Дві тисячі чотириста двадцять два 2422 

ЦАПЮК СТЕПАН КИРИЛОВИЧ Одинадцять тисяч шістсот сімдесят 
чотири 

11674 

 

13) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду     
(сільського, селищного, міського) голови, – 
Двадцять п’ять тисяч чотириста двадцять шість 

   
 
25426 

14) найбільша кількість голосів виборців в єдиному одномандатному 
виборчому окрузі – Одинадцять тисяч шістсот сімдесят чотири 

   
11674 

Набрав ЦАПЮК Степан Кирилович. 
 

Оголосив Постанову Олександрійської міської виборчої комісії Кіровоградської 
області від 20.11.2015 № 133 «Про реєстрацію Олександрійським міським головою Цапюка 
Степана Кириловича». 

Відповідно до ст.ст. 25, 89 Закону України «Про місцеві вибори», Роз’яснень щодо 
порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та 
старост сіл, селищ, затверджених постановою ЦВК від 02.10.2015 року № 381, враховуючи 
подані до виборчої комісії заяви, а також інші необхідні документи, Олександрійська міська 
виборча комісія постановила зареєструвати Цапюка Степана Кириловича Олександрійським 
міським головою. 

 
Запросив Цапюка С.К. до президії для прийняття Присяги Олександрійського 

міського голови. 
 Цапюк С.К.: 
 Оголосив Присягу Олександрійського міського голови. 
         /Івань О.В. вручив тимчасове посвідчення міському голові та текст присяги/ 
 
 Івань О.В.: 
 Від імені міської виборчої комісії привітав міського голову із обранням вчетверте на 
відповідальну посаду і побажав міцного здоров’я, успіхів та витримки при виконанні 
нелегких обов’язків міського голови. 

Вручив міському голові булаву – символ влади очільника міста. 



 
 
 Повідомив, що відтепер повноваження Олександрійського міського голови та 
депутатів міської ради сьомого скликання визнано. Відповідно до чинного законодавства 
повноваження депутатів шостого скликання припинені. 

Зачитав вітання з польського міста-побратима Ярочина. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 
 Коріненко О.А., голова Олександрійської районної ради: 
 Привітала міського голову та депутатаський корпус 7 скликання. Побажала плідної 
роботи та єдності у команді. 
 

Владика Боголєп, Єпіскоп Олександрійський і Світловодський - керуючий 
Олександрійською єпархією Української Православної Церкви: 

Привітав з обранням у міську раду сьомого скликання міського голову Цапюка С.К. та 
депутатів міської ради. Побажав всім миру, благополуччя, здоров’я та наснаги. 

Провів короткий молебен за присутніх. 
 

Філіпенко С.І., Знам’янський міський голова: 
Привітав Цапюка С.К. з обранням на посаду. Побажав здоров’я, наснаги та 

продовження гарних олександрійських традицій з попереднього скликання. 
 
Козярчук В.В., Світловодський міський голова: 
Привітав Цапюка С.К. з обранням на посаду. Висловив своє захоплення роботою 

міського голови у попередніх скликаннях. Побажав здоров’я, терпіння, сили та наснаги у 
подальшій його роботі. 

 
Стадніченко В.В., Кульга С.М., волонтери: 
Привітали міського голову та депутатський корпус з обранням. Побажали здоров’я, 

наснаги та миру в місті Олександрії та в Україні.  
 
Івань О.В.: 
Передав право ведення сесії міському голові Цапюку Степану Кириловичу.  
 
Цапюк С.К.:   
Подякував олександрійцям за висловлену довіру, депутатам 6 скликання за роботу у 

минулому скликанні. Відзначив основні моменти, які характеризують високі досягнення 
міської ради у минулому скликанні. Висловив сподівання на плідну спільну роботу з 
депутатським корпусом 7 скликання. 
 Оголосив та підписав розпорядження міського голови «Про утворення Підготовчої 
депутатської групи» для підготовки другої сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 № р-
185-з. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Гриценко С.П., депутат міської ради: 
 Зачитав колективне депутатське звернення від 25 депутатів міської ради 7 скликання 
до міського голови Цапюка С.К. з вимогами: сформувати Підготовчу групу не пізніше 
10.12.2015, скликати другу сесію не пізніше 25.12.2015, провести громадські слухання не 
пізніше 24.12.2015. 

 
Головуючий сесії.  
Повідомив, що організація другої та наступної сесій міської ради, відпрацювання 

проектів рішень щодо прийняття міського бюджету та програми соціально-економічного 



 
 
розвитку міста будуть обов’язково проходити в правовому руслі, відповідно до чинного 
законодавства України. 

Повідомив, що питання, внесені до порядку денного, розглянуті. Запитав чи є 
зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та пропозицій не надійшло.  

Оголосив першу сесію міської ради 7 скликання закритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Голова Олександрійської  
міської виборчої комісії        О. ІВАНЬ 
 
 
Міський голова         С. ЦАПЮК 


