УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

============================================================
ПРОТОКОЛ
11.11.2015 року

2 сесія 7 скликання

Всього депутатів

26

Присутніх на сесії

26 депутатів

Голова ради

В. Ящук

Секретар

Н. Чигрин

Присутні:
Котощук Ю.В. – голова професійної спілки підприємців та
підприємницьких структур Іллінецького району, Бердніков В.Д., Сігнаєвський
О.В., Божнюк Л.В., Бондар О.А., Кружільний О.О.
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1.Про утворення лічильної комісії Іллінецької міської ради 7 скликання.
2.Про затвердження регламенту Іллінецької міської ради 7 скликання.
3.Про обрання секретаря міської ради.
4.Про утворення виконавчого комітету Іллінецької міської ради, визначення
його чисельності і затвердження персонального складу.
5.Про затвердження першого заступника міського голови.
6.Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької міської ради 7
скликання.
7.Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської ради сьомого
скликання.
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Сесію відкрив міський голова Володимир Миколайович Ящук.
Шановні депутати і запрошені!
Із 26 обраних депутатів Іллінецької міської ради 7 скликання на другу
сесію міської ради прибуло 26 депутатів, відсутніх з поважних причин – немає.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Наша сесія є правомочною. А тому дозвольте другу
сесію міської ради 7 скликання вважати відкритою.
Прозвучав гімн України.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати та запрошені!
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: потрібно обрати секретаря сесії, пропоную обрати
депутата 7 скликання – Чигрин Н.А.
Оголошено голосування.
«За» - всі. Секретарем сесії одноголосно обрано Чигрин Н.А.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Нам необхідно прийняти порядок
денний другої сесії міської ради. Запропонований порядок денний вам
розданий.
Є пропозиція порядок денний прийняти за основу.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» запропонований порядок денний 2 сесії 7 скликання проголосували всі
присутні депутати (всього 26 чол.). «Проти», «Утримались» - немає.
Рішення прийнято.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть доповнення щодо порядку
денного?
Доповнень немає.
1.СЛУХАЛИ: Про утворення лічильної комісії міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду першого питання порядку
денного «Про утворення лічильної комісії міської ради». Проект рішення з
даного питання розроблений робочою групою депутатів міської ради і вам
роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 26
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про утворення лічильної комісії міської ради» (додається).
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Іллінецької міської ради 7
скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду другого питання порядку
денного «Про затвердження регламенту Іллінецької міської ради 7 скликання».
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання розроблений робочою
групою депутатів міської ради і вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення?
ВИСТУПИЛИ: міський депутат Кесарчук М.І. вніс пропозицію регламент
Іллінецької міської ради 7 скликання прийняти за основу.
Міський голова: Хто за дану пропозицію прошу голосувати. «За» проголосували
всі присутні депутати (всього 26 чол.).
Міський депутат Дядя В.А. сказав, що є суттєві зауваження до регламенту. По
перше в ч.1 ст.9 сказано, що сесії ради скликаються міським головою один раз в
квартал. Потрібно скоротити строки.
Міський голова: Якщо потрібно збиратись частіше, то будемо частіше.
Міський депутат Кесарчук М.І. сказав, що написано «в міру необхідності».
Міський депутат Дядя В.А.: написати, що сесія збирається в міру необхідності,
але не пізніше чим через 2 місяці від попередньої сесії.
Кесарчук М.І.: написано «в міру необхідності», якщо поступило декілька
питань, і є необхідність зібрати сесію, то секретар це бачить.
Міський голова оголосив голосування за дану пропозицію міського депутата
Дяді В.А. – «сесія збирається в міру необхідності, але не пізніше чим через 2
місяці від попередньої сесії». «За» проголосували - 12 депутатів, «Проти» - 4.
Пропозиція не прийнята.
Міський депутат Дядя В.А.: «Наступна пропозиція: в пункті 10 статті 11 є такий
підпункт «Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках
керівниками установ та організацій». Слово «Візуються» замінити на
«Погоджуються». Проекти рішень не можуть погоджуватись керівниками
установ. Є пропозиція в пункті 10 статті 11 «Крім того, проекти рішень
візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій» замінити
на «Крім того, проекти рішень, які виносяться на сесію міської ради і можуть
вплинути на права та обов’язки фізичних і юридичних осіб, розглядаються
безпосередньо за участю цих осіб з отриманням від них письмових висновків та
пропозицій.
Міський голова оголосив голосування за дану пропозицію Дяді В.А. «За»
проголосували - 14 депутатів. Пропозиція прийнята.
Міський депутат Дядя В.А. сказав : «Є ще пропозиції по регламенту,
розглянемо і винесемо на наступну сесію.»
Міський голова: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект
рішення з поправкою. Хто за? Хто проти? Утримався? «За» даний проект
рішення проголосували всі присутні депутати (26 чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження регламенту Іллінецької міської ради 7
скликання» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря міської ради.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні присутні! Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного «Про обрання секретаря міської ради». Відповідно до
п.4 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вношу на
ваш розгляд кандидатуру на посаду секретаря Іллінецької міської ради - Чигрин
Наталію Анатоліївну. Відповідно до ч.3 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та регламенту міської ради голосування проводиться
таємно.
Міський депутат Пляшко І С. виступив проти кандидатури Чигрин Н.А. на
посаду секретаря.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Прошу лічильну комісію підготувати та провести
процедуру обрання секретаря міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Слово надається голові лічильної комісії.
Голова лічильної комісії зачитує протокол №1 засідання лічильної комісії
(додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування затвердження протоколу №1
лічильної комісії.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» проголосували всі присутні депутати (всього 26 чол.), «Проти»,
«Утримались» - немає.
Протокол №1 лічильної комісії затверджено.
Голова лічильної комісії Пастух Н.О. розповідає про проведення процедури
таємного голосування – обрання секретаря міської ради.
Проходить таємне голосування.
Голова лічильної комісії зачитує протокол №2 засідання лічильної комісії по
виборах секретаря міської ради (додається). Згідно протоколу № 2 засідання
лічильної комісії для виборів секретаря міської ради 7 скликання від 11.11.2015
року, в результаті таємного голосування по виборах секретаря міської ради
«За» - 21, «Проти» - 6.
Чигрин Н.А. обрано секретарем міської ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про обрання секретаря міської ради» (додається).
4.СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Іллінецької міської ради,
визначення його чисельності і затвердження персонального складу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про утворення виконавчого комітету Іллінецької міської ради,
визначення його чисельності і затвердження персонального складу».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання розроблений робочою
групою депутатів міської ради і вам роздано. В кого будуть які пропозиції щодо
даного проекту рішення?
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Міський депутат Школьна Л.В. внесла пропозицію: «Включити до складу
виконавчого комітету Долінського Є.В.»
Міський голова: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект
рішення з пропозицією включити до складу виконавчого комітету Долінського
Є.В.
Хто за? Хто проти? Утримався? «За» даний проект рішення з
доповненням проголосували
всі присутні депутати (всього 26 чол.)
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про утворення виконавчого комітету Іллінецької міської ради,
визначення його чисельності і затвердження персонального
складу» (додається).
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження першого заступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про затвердження першого заступника міського голови» і наголосив,
що хоче бачити на цій посаді людину якій довіряє, щоб не було ніякого
політичного підгрунтя, та вніс кандидатуру Дмитрика О.В. на посаду першого
заступника міського голови.
Міський депутат Школьна Л.В. запропонувала провести таємне голосування.
Міський голова оголосив голосування за таємне голосування по затвердженню
першого заступника міського голови.
«За» дану пропозицію проголосувало 17 присутніх депутатів. Пропозиція
прийнята.
Міський голова попросив лічильну комісію підготувати та провести процедуру
таємного голосування по затвердженню першого заступника міського голови.
Проходить таємне голосування.
Міський голова надає слово голові лічильної комісії для оголошення результатів
таємного голосування.
Голова лічильної комісії зачитує протокол № 3 засідання лічильної комісії по
затвердженню першого заступника міського голови (додається). Згідно
протоколу № 3 засідання лічильної комісії Іллінецької міської ради 7 скликання
від 11.11.2015 року, в результаті таємного голосування по затвердженню
першого заступника міського голови «За» - 15, «Проти» - 11, недійсний
бюлетень - 1.
Дмитрика О.В. затверджено першим заступником міського голови.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження першого заступника міського голови»
(додається).
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької
міської ради 7 скликання.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької міської
ради 7 скликання».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання розроблений робочою
групою депутатів міської ради і вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на голосування даний проект рішення. Хто за? Хто проти?
Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 26
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької
міської ради 7 скликання» (додається).
7.СЛУХАЛИ: Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської
ради сьомого скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської ради
сьомого скликання».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання розроблений робочою
групою депутатів міської ради і вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 26
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської
ради сьомого скликання» (додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати!
Порядок денний другої сесії Іллінецької міської ради сьомого скликання
вичерпаний. У кого є зауваження до ведення сесії? Немає? Хто має слово для
довідок? Немає?
Дозвольте другу сесію Іллінецької міської ради сьомого скликання вважати
закритою.
(Гімн України)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В. ЯЩУК
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