
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 1 пленарного засідання 1 сесії Конотопської міської ради  

8 скликання 

 
від 08.12.2020, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

 

 

Усього депутатів:   38. 

Присутні на сесії:   38 (список додається). 

 

В президії: 

Єзерська О.С. - голова Конотопської міської територіальної виборчої комісії. 

Довгопол О.І. - заступник голови Конотопської міської територіальної 

виборчої комісії. 

Сахно Л.П. - член Конотопської міської територіальної виборчої комісії. 

 
Єзерська 

Оксана Сергіївна 

Шановні депутати та присутні!  

На чергових виборах депутатів до Конотопської міської 

ради, на виборах Конотопського міського голови 25 

жовтня  2020 року обрано 38 депутатів. На першій сесії 

новообраної Конотопської міської ради присутні 38 

депутатів. Відповідно до частини 2 статті 46 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" 1 сесію 

міської ради відкриває і веде голова територіальної  

виборчої комісії - Єзерська Оксана Сергіївна.  

Керуючись зазначеним Законом пропоную розпочати 

роботу першої сесії.  

Перша сесія Конотопської міської ради 8 скликання 

оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 



Єзерська 

Оксана Сергіївна 

На першій сесії запрошені та беруть участь члени 

територіальної виборчої комісії, новообрані депутати, 

керівники правоохоронних органів та керівники 

структурних підрозділів міської ради.  

Оскільки, за Законом, першу сесію відкриває і веде голова 

територіальної виборчої комісії, відповідно до своїх 

повноважень доводжу до Вашого відома інформацію про 

підсумки виборів Конотопської міської ради та міського 

голови. 

 

Про підсумки виборів Конотопського міського голови. 

Єзерська 

Оксана Сергіївна 

У виборах міського голови зареєструвалися і взяли участь 

13 кандидатів. 

Кількість голосів поданих за кандидатів на посаду 

міського голови: 

Луговий Олександр Петрович - 7322 виборці, що складає 

37,34%. 

Семеніхін Артем Юрійович - 6258 виборців, що складає 

31,87%. 

Огрохін Іван Миколайович - 1425 виборців, що складає 

7,26%. 

Завгородній Сергій Іванович - 896 виборців, 4,56%. 

Пасько Микола Сергійович - 733 виборці, 3,73%. 

Пащенко Інна Олексіївна - 703 виборці, 3,58%. 

Панченко Інна Анатоліївна - 547 виборців, 2,79%. 

Коханов Максим Олександрович - 546 виборців, 2,78%. 

Павлов Юрій Іванович - 305 виборців, 1,55%. 

Нечипоренко Олександр Леонідович - 184 виборці, 0,94%. 

Тимошенко Віктор Михайлович - 167 виборців, 0,85%. 

Любота Сергій Іванович - 95 виборців, 0,48%. 

Коркін Сергій Геннадійович - 67 виборців, 0,34%. 

Всього проголосувало 18260 виборців.  

Нажаль, у зв'язку зі смертю Лугового Олександра 

Петровича, який набрав найбільшу кількість голосів і був 

оголошений переможцем, вибори Конотопського міського 

голови визнані такими, що не відбулися. 

Прошу присутніх вшанувати пам'ять Лугового Олександра 

Петровича хвилиною мовчання. 

Хвилина мовчання. 

Єзерська 

Оксана Сергіївна 

Згідно постанови Конотопської міської територіальної 

виборчої комісії від 25 листопада 2020 року повторні 

вибори Конотопського міського голови відбудуться 24 

січня 2021 року. 



Про підсумки виборів депутатів Конотопської міської ради. 

Єзерська 

Оксана Сергіївна 

Наступна інформація - це оголошення результатів виборів 

депутатів Конотопської міської ради. 

Вибори депутатів Конотопської міської ради вперше 

проводилися за пропорційною системою в чотирьох 

територіальних виборчих округах.  

Відповідно до протоколів Конотопської міської 

територіальної виборчої комісії про проведення підсумків 

виборів депутатів до Конотопської міської ради до списку 

виборців було внесено 60325 виборців. 

Із них проголосувало 18260 виборців.  

По територіальному виборчому округу №1 - 3817 

виборців. 

Територіальний виборчий округ №2 - 4754 виборців. 

Територіальний виборчий округ №3 - 4987 виборців. 

Територіальний виборчий округ №4 - 4702 виборці. 

Всього взяли участь у виборчому процесі 17 партій. 

Кількість голосів виборців поданих за кожну місцеву 

організацію політичної партії складає: 

Конотопська міська організація політичної партії 

"Самопоміч" - 866 голосів, що становить 4,74%. 

Конотопська міська організація політичної партії 

"Громадянська позиція" - 320 голосів, 1,75%. 

Сумська обласна партійна організація Всеукраїнського 

об'єднання "Батьківщина" - 1228 голосів, 6,73%. 

Конотопська міська організація політичної партії "Сила і 

Честь" - 607 голосів, 3,32%. 

Конотопська міська організація політичної партії 

"Європейська партія України" - 344 голоси, 1,88%. 

Сумська обласна організація політичної партії "Слуга 

Народу" - 2124 голоси, що складає 11,63%. 

Сумська обласна партійна організація аграрної партії 

України - 203 голоси, що складає 1,10%. 

Політична партія ДемАльянс - 233 голоси, 1,28%. 

Конотопська міська організація політичної партії 

"Європейська Солідарність" - 1363 голоси, що складає 

7,46%. 

Конотопська міська організація Всеукраїнського 

об'єднання "Свобода" - 4085 голосів, 22,73%. 

Сумська обласна організація політичної партії "За 

Майбутнє" - 1774 голоси, що складає 9,72%. 

Конотопська міська партійна організація політичної партії 

"Наш край" - 899 голосів, 4,92%. 



Сумська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа - За Життя" - 3066 голосів, що 

складає 16,79%. 

Конотопська міська організація політичної партії "Удар" - 

107 голосів, 0,59%. 

Сумська крайова організація "Українська партія" - 162 

голоси, 0,89%. 

Конотопська міська організація радикальної партії Олега 

Ляшка - 540 голосів, 2,96%. 

Сумська обласна організація політичної партії 

"Пропозиція" - 339 голосів, що складає 1,86%. 

У розподілі депутатських мандатів у територіальних 

виборчих округах та єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі набули кандидати у депутати включені 

до виборчих списків від місцевих організацій політичних 

партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців 

у відношенні до сумарної кількості голосів виборців 

поданих за місцеві організації партій. Пройшли цей бар'єр 

наступні місцеві організації партій і відповідно визначена 

кількість депутатських мандатів: 

Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 

кількість депутатських мандатів 11. 

Політична партія "Опозиційна платформа - За Життя" - 

кількість депутатських мандатів 8. 

Політична партія "Слуга Народу" - кількість депутатських 

мандатів 6. 

Політична партія "За Майбутнє" - кількість депутатських 

мандатів 5. 

Політична партія "Європейська Солідарність" - кількість 

депутатських мандатів 4. 

Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 

- кількість депутатських мандатів 4. 

Всього 38 депутатських мандатів. 

Рішення Конотопської міської територіальної виборчої 

комісії про підсумки виборів депутатів Конотопської 

міської ради не оскаржувалися.  

Таким чином, керуючись виборчим кодексом України, на 

підставі протоколів дільничних виборчих комісій, 

Конотопська міська територіальна виборча комісія 

визнала список обраних депутатів Конотопської міської 

ради 8 скликання. 

Прошу новообраних депутатів отримати посвідчення. 

 



 Процедура вручення посвідчень депутатам міської ради. 

Заступник голови виборчої комісії оголошує список 

депутатів, а голова виборчої комісії урочисто вручає 

посвідчення: 

Сахно 

Лариса Петрівна 

Шановні депутати!  

Для вручення посвідчення депутата Конотопської міської 

ради 8 скликання запрошується депутат від Сумської 

обласної організації політичної партії "Слуга Народу": 

-Позовний Олександр Миколайович; 

-Коханов Максим Олександрович; 

-Гланц Віталій Аркадійович; 

-Бібик Мирослав Віталійович; 

-Трухан Юлія Юріївна; 

-Марченко Юрій Миколайович. 

 

Для отримання посвідчення депутата Конотопської 

міської ради 8 скликання запрошується депутат від 

Сумської територіальної організації політичної партії 

"Європейська Солідарність": 

-Омельченко Тарас Павлович; 

-Рошкован Андрій Георгійович; 

-Сахно Олександр Олександрович; 

-Рошкован Олександр Георгійович. 

 

Для отримання посвідчення депутата Конотопської 

міської ради 8 скликання запрошується депутат від 

Сумської регіональної організації політичної партії 

"Опозиційна платформа - За Життя": 

-Губенко Наталія Сергіївна; 

-Гайдук Віктор Вікторович; 

-Дубовик Любов Іванівна; 

-Кравченко Дмитро Миколайович; 

-Паламарчук Тамара Михайлівна; 

-Валовий Михайло Васильович; 

-Коваленко Оксана Юріївна; 

-Яровий Юрій Миколайович. 

 

Для отримання посвідчення депутата Конотопської 

міської ради 8 скликання запрошується депутат від 

Сумської обласної організації політичної партії "За 

Майбутнє": 

-Беспала Ольга Віталіївна; 

-Гаценко Людмила Григорівна; 



-Гребеник Тетяна Вікторівна; 

-Назаренко Ігор Михайлович; 

-Примак Ян Петрович. 

 

Для отримання посвідчення депутата Конотопської 

міської ради 8 скликання запрошується депутат від 

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського 

об'єднання "Батьківщина": 

-Соловей Сергій Миколайович; 

-Поліщук Оксана Анатоліївна; 

-Яременко Олег Володимирович; 

-Глущенко Ярослав Сергійович. 

 

Для отримання посвідчення депутата Конотопської 

міської ради 8 скликання запрошується депутат від 

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського 

об'єднання "Свобода": 

-Семеніхін Артем Юрійовч; 

-Багрянцева Олена Юріївна; 

-Бейгул Ігор Станіславович; 

-Іноземцева Тетяна Григорівна; 

-Клименко Іван Григорович; 

-Сердюк Олена Борисівна; 

-Мусієнко Ігор Олександрович; 

-Терещенко Яна Вікторівна; 

-Франчук Андрій Віталійович; 

-Ігнатенко Людмила Іванівна; 

-Школа Олександр Васильович. 

Єзерська 

Оксана Сергіївна 

До слова запрошується начальник оргвідділу міської ради 

Яременко Наталія для ознайомлення з роботою системи 

"ВІЧЕ". 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Для подальшої роботи сесії необхідно запустити 

електронну систему голосування "ВІЧЕ". Кожному із вас 

роздані персональні картки для голосування. Візьміть будь 

ласка їх в руки. Їх необхідно вставити в отвір на 

карткоприймачі цифрою до себе, до обличчя. На 

електронному табло повинний бути напис: "Йде 

реєстрація" і "Вас зареєстровано".  

Система електронного голосування "ВІЧЕ" працює 

наступним чином: щоб виразити своє волевиявлення - 

"за", "проти", "утримався" є необхідні кнопки, які 

необхідно натискати в залежності від вашого 

волевиявлення.  



Мікрофон для включення здійснюється працівником 

оргвідділу, який знаходиться на балконі, за командою 

головуючого, який надає право голосу. Всі інші кнопки 

натискати не потрібно.  

Ще хочу зауважити, виймати картку з карткоприймача під 

час того, як йде обрахунок голосів системою електронного 

голосування, категорично забороняється, оскільки це 

призводить до поламок системи. 

Проведіть будь ласка реєстрацію. 

 Процедура реєстрації. 

Єзерська 

Оксана Сергіївна 

Зареєструвалося на сесії 38 депутатів. Сесія повноважна. 

Шановні депутати! Відповідно до частини 1 статті 42 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

повноваження Конотопського міського голови Семеніхіна 

Артема Юрійовича закінчилися в день першої сесії 

новообраної ради.  

У зв'язку з тим, що вибори Конотопського міського голови 

визнані такими, що не відбулися і дана посада є 

вакантною, відповідно до частини 2 статті 46 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" рада має 

обрати  тимчасову президію з числа депутатів ради в 

кількості п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово 

головують на пленарних засіданнях ради до обрання 

секретаря ради. З часу обрання секретаря ради на 

пленарних засіданнях ради головує секретар. 

 

0.1.Про обрання тимчасової президії Конотопської міської ради 8 скликання. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

 

Відповідно до вказаної статті пропоную 5 політичним 

партіям, які найбільше набрали голосів виборців, 

визначитися по одному кандидату до складу тимчасової 

президії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чому саме 5? Якщо в Законі написано 3-5. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Тому що це буде пропорційно і найкраще для вирішення 

питань.  

 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав пропозицію, щоб депутати шляхом голосування 

вирішили кількість членів до тимчасової президії - 3, 4 або 

5. 

 Обговорення питання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Запропонував до складу президії 5 представників партій. 

 

 Обговорення питання. 



Омельченко 

Тарас Павлович 

Фракція "Європейська Солідарність" пропонує кількісний 

склад тимчасової президії в кількості 5 осіб. Прошу 

поставити на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода" пропонує 

надати можливість депутатам самим визначитися - 3, 4 чи 

5.  

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Ставлю на голосування пропозицію Омельченка Тараса 

Павловича щодо п'яти політичних партій, які будуть 

входити до складу тимчасової президії, прошу 

проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 11, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Включити до складу президії 5 

політичних партій. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував поставити на голосування наступну 

кількість членів президії - 4, а потім 3. 

 Гребеник Т.В. повідомила, що не встигла проголосувати 

та попрохала повторно поставити дане питання на 

голосування. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Повторно ставимо на голосування пропозицію 

Омельченка Тараса Павловича стосовно 5 політичних 

партій, які  ввійдуть до складу тимчасової президії, 

прошу проголосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 12, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Включити до складу президії 5 

політичних партій. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Поставила на голосування пропозицію Семеніхіна Артема 

Юрійовича - до складу президії 4 особи. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 7, Проти – 14, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Включити до складу президії 4 

політичні партії. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Хто за те, щоб 3 політичні партії увійшли до складу 

тимчасової президії, прошу проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 8, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Включити до складу президії 3 

політичні партії. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Прошу депутатів визначитися з кількістю осіб, які 

ввійдуть від політичних партій до складу тимчасової 

президії. Виносимо на повторне голосування. Хто за те, 

щоб 5 політичних партій ввійшли до складу тимчасової 

президії. Прошу визначитися і проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я вважаю, що треба зробити перерву на 5 хвилин, щоб 

політичні сили між собою переговорили і визначилися. 

 



Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Ставлю пропозицію Семеніхіна Артема Юрійовича на 

голосування щодо перерви на 5 хвилин, щоб депутати 

визначилися із кількістю осіб, які ввійдуть до тимчасової 

президії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перерва 5 хвилин. 

Єзерська 

Оксана Сергіївна 

Перерва 5 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ:  

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Шановні депутати! Продовжуємо наше засідання. Фракції 

визначилися?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував вибрати 4 людини до тимчасової президії, 

фракції між собою самі визначаться кого делегувати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Запропонував 5 представників. 

 Обговорення питання (виступали Гланц В.А., Єзерська 

О.С.). 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Ставлю на голосування пропозицію Семеніхіна Артема 

Юрійовича із кількістю членів, які ввійдуть від 4-х 

політичних партій до тимчасової президії. Прошу 

визначитися і голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 8, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включити до складу президії 4 особи. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Прошу 4 політичним партіям визначитися з кандидатом, 

який ввійде до тимчасової президії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Трішки не так. Просимо депутатському корпусу 

визначитися з 4 політичними силами, які ввійдуть до 

президії, а потім 4 політичним силам визначитися. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

визначає тільки кількісний склад. Тому, було б правильно, 

щоб кожна фракція зараз запропонувала свою 

кандидатуру і потім Конотопська міська рада обрала 4-х 

представників, з яких вони будуть політичних сил це вже 

інше питання, депутатів до тимчасової президії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ви зараз не правильно трактуєте Закон. Фракція сама 

визначається, не депутатський корпус визначається хто з 

фракції, а фракція сама визначається хто буде 

представляти її в президії.  

У мене є пропозиція зараз, я знаю, що до президії входять, 

однозначно, найбільші три фракції. Є у нас ще 4 фракції. Я 

хочу зробити пропозицію, щоб цією четвертою фракцією 

була Європейська Солідарність. Нам зараз потрібно 

визначитися хто ще, окрім трьох найбільших сил, ввійде 



до президії.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я дякую Вам за довіру, але є Закон про 

місцеве самоврядування. Для обласних і районних рад є 

таке, що визначається тимчасова президія з представників 

найбільших фракцій. Що стосується місцевих рад, то там 

тільки норма про кількісний склад - 3-5 осіб і про 

голосування за персональний склад. Немає такого, що ми 

депутати Конотопської міської ради будемо голосувати за 

представників певних політичних сил, депутатів не 

знаючи хто особисто буде включений в склад тимчасової 

президії. Тому, правильно, визначитися, надати пропозиції 

від кожної політичної сили, представленої в раді, особисто 

депутат. Тобто, кожна політична сила повинна надати 

пропозиції кого зі своїх депутатів вона пропонує до складу 

тимчасової президії. І після цього рада визначається. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У мене відповідна зустрічна пропозиція і до головуючої, і 

до всіх політичних сил - зробити ще одну перерву на 5 

хвилин для того, щоб ми узгодили кандидатури. Прошу 

поставити пропозицію про перерву на 5 хвилин для 

узгодження прізвищ, для того, щоб була злагоджена 

робота Конотопської міської ради. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Ставлю пропозицію Семеніхіна Артема Юрійовича на 

голосування - перерва 5 хвилин. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перерва 5 хвилин. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Оголошується перерва на 5 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Шановні депутати! Займіть свої робочі місця, сесія 

продовжується. Голови партій визначилися? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

З дозволу представників різних політичних сил є 

пропозиція поставити на голосування наступний проект 

рішення, а саме: 4-м політичним силам, 3-м найбільшим 

фракціям і Європейська Солідарність включно, 

затвердити, що вони і їх представники є членами президії і 

надати можливість кожній фракції, а саме - Європейська 

Солідарність, Слуга Народу, ОПЗЖ, Свобода ввести в 

склад президії, своїм фракційним рішенням, свого 

представника.  

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

У кого ще будуть пропозиції? 

Ставлю на голосування пропозицію Семеніхіна Артема 

Юрійовича, прошу визначитися і проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 8. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція оголошена Семеніхіним 

А.Ю. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Прошу партіям визначитися із кандидатами, які ввійдуть 

до складу тимчасової президії. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Від фракції ВО "Свобода" пропонуємо Артема Семеніхіна. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ми пропонуємо Омельченка Тараса Павловича.  

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Від нашої депутатської групи Губенко Наталія Сергіївна. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Від фракції Слуга Народу Гланц Віталій Аркадійович. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

Надійшла пропозиція від політичних партій Слуга Народу 

- Гланц В.А., Європейська Солідарність - Омельченко 

Т.П., ОПЗЖ - Губенко Н.С., Свобода - Семеніхін А.Ю. 

Прошу проголосувати за весь пакет в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про обрання тимчасової 

президії Конотопської міської ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

На цьому функції Конотопської міської територіальної 

виборчої комісії Сумської області на 1 сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання є вичерпаними. 

Привітала депутатів і побажала сили, витримки, 

толерантності у вирішенні питань задля розвитку міста. 

 

 Обрані члени тимчасової президії зайняли місця в президії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголосив, що члени тимчасової президії одноголосно 

вирішили, що далі засідання буде вести представник від 

Слуги Народу Гланц В.А. 

Запропонував на засіданні розглянути тільки одне 

питання щодо зменшення кількісного кладу виконавчого 

комітету. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Запропонував розглянути всі питання на наступному 

пленарному засіданні, оскільки на даний час відсутні 

проекти рішень. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Привітав депутатів з обранням, побажав плідної роботи.  

 Обговорення питання щодо доцільності розгляду на 

сьогоднішньому засіданні питання зменшення кількості 



членів виконавчого комітету (виступали Гланц В.А., 

Сахно О.О., Беспала О.В., Яременко Н.А. Омельченко 

Т.П.). 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Запропонував дане питання перенести на четвер, на 

наступне пленарне засідання. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Добре. Перше пленарне засідання оголошується закритим.  

 Обговорення питання щодо дати та часу проведення ІІ 

пленарного засідання 1 сесії. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Наступне пленарне засідання відбудеться у четвер 

(10.12.2020) о 10.00. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Голова Конотопської міської  

територіальної виборчої комісії     Оксана ЄЗЕРСЬКА 

 

 

 

Головуючий на засіданні      Віталій  ГЛАНЦ   

 


