
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 Позачергова 33 сесія міської ради 

 
м.Конотоп 

від 09.01.2019, 16:00    

  

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   22 (список додається) 

 

 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши електронну 

картку в пульт для голосування. 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб розпочати роботу позачергової 33 сесії, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Представила депутатському корпусу нового очільника 

Конотопського відділу поліції Семікопа Сергія Михайловича, а 

також повідомила, що на сесії присутні: Плескач Олександр 

Юрійович, керівник Конотопської місцевої прокуратури та 

Вінниченко Олександр Олексійович, заступник начальника 

Конотопського відділу УСБУ по Сумській області. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного позачергової 33 сесії міської ради 7 скликання 

 

09 січня 2019 року 

№ 

з/ч 

Назва рішення 

1. 1. Про надання повноважень на здійснення представництва. 

2. 2. Про внесення змін до рішення Конотопської міської ради від 28 серпня 2018 

року (26 сесія) «Про дострокове припинення повноважень міського голови 

Семеніхіна А.Ю.». 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1 Затвердження редакційної комісії.   

 0.2 Затвердження порядку денного.   

 1 Про надання повноважень на здійснення представництва.   

 2 Про внесення змін до рішення Конотопської міської ради від 28 серпня 2018 

року (26 сесія) «Про дострокове припинення повноважень міського голови 

Семеніхіна А.Ю.».   

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати редакційну 

комісію. 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Могиленко Павло Арвитович; 

Юрченко Олександр Володимирович. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Могиленка Павла Арвитовича; 

Юрченка Олександра Володимировича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

свої місця і визначитись з головою редакційної комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Могиленка Павла 

Арвитовича. 
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0.2.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного тридцять третьої сесії. Пропозиції щодо порядку вам 

роздані. 

Пропоную затвердити порядок денний який вам роздано. 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

позачергової тридцять третьої сесії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 

Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою 

системи електронного голосування «Віче» або усного 

звернення депутата до головуючого шляхом підняття рук. 

 

1.Про надання повноважень на здійснення представництва. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Питання обговорювалося на Погоджувальній раді, в комісіях, 

тому прошу підтримати це питання. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Питання обговорювалося на засіданні постійної профільної 

комісії, наше представництво в таких розглядах абсолютно 

необхідно, прошу вас підтримати це рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Була пропозиція депутата Сахна Олександра Олександровича 

– продовжити термін дії довіреності до кінця терміну дії ради. 

Це як поправка.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання повноважень 

на здійснення представництва. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку – продовжити термін дії 

довіреності до терміну дії ради.   

Омельченко 

Тарас Павлович 

Я заявляю про конфлікт інтересів.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку.   

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 1, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Сизон Т.А. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання повноважень на 

здійснення представництва. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про внесення змін до рішення Конотопської міської ради від 28 серпня 2018 

року (26 сесія) «Про дострокове припинення повноважень міського голови 

Семеніхіна А.Ю.». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Цим рішенням ми вносимо зміни в мотиваційну частину 

прийнятого рішення і приводимо його у відповідність до 

пояснювальної записки, яка була зачитана депутатом Білоус 

Інною Василівною під час проведення сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Питання розглянуто на засіданні депутатської комісії, 

зважаючи на те, що по суті рішення не змінюється, а 

міняється лише мотиваційна частина, прошу депутатів 

підтримати це рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб прийняти це рішення в цілому, прошу 

голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення Конотопської міської ради від 28 серпня 2018 

року (26 сесія) «Про дострокове припинення 

повноважень міського голови Семеніхіна А.Ю.». 

(Прийняте рішення додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати!  

В кого є зауваження щодо ведення сесії? 

В кого будуть повідомлення чи заяви?  

Всі питання, винесені на розгляд позачергової тридцять 

третьої сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради       Т.А.Сизон 

 


