ПРОТОКОЛ
другого пленарного засідання першої сесії Гуляйпільської міської ради
сьомого скликання.
23 листопада 2015 року

м. Гуляйполе

Загальний склад ради: 26 депутатів.
Присутні: 26 депутатів (список додається), міський голова НЕМІЧ О.Г.
Відсутні: 0 депутатів.
Запрошені:
ЯРМАК С.О. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради;
САВЧЕНКО Л.Г. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер виконавчого комітету міської ради;
КОНОВАЛОВА С.О. - завідувач сектору розвитку інфраструктури
виконавчого комітету міської ради;
Головуючий: НЕМІЧ О.Г. – міський голова.
СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря другого пленарного засідання
(процедурне питання).
ВИСТУПИВ: НЕМІЧ О.Г., міський голова.
Результати голосування: за – 27, проти – немає, утрималися – немає.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем другого пленарного засідання міської ради
для запису ходу засідання депутата міської ради Шершень Тетяну Василівну.
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного другого пленарного
засідання першої сесії міської ради (процедурне питання).
ВИСТУПИВ: НЕМІЧ О.Г., міський голова.
СЛУХАЛИ: Змінити порядок денний: 2 питання заслухати після 6 питання.
ВИСТУПИВ: Дикун А.І., депутат міської ради.
Результати голосування: за – 27, проти – немає, утрималися – немає.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний другого пленарного засідання
першої сесії Гуляйпільської міської ради із змінами.

Порядок денний
сьомого скликання
першої сесії Гуляйпільської міської ради
друге пленарне засідання

23.11.2015 року

1. Про затвердження протоколу Гуляйпільської міської виборчої комісії від
29.10.2015 року № 12 “Про результати виборів Гуляйпільського міського
голови та депутатів Гуляйпільської міської ради”
Доповідач: Тоцька С. В.- начальник юридичного відділу виконавчого
комітету Гуляйпільської міської ради.
2.Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради,
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та
керуючого справами (секретаря) виконкому міської ради.
Доповідач: Тоцька С. В.- начальник юридичного відділу виконавчого
комітету Гуляйпільської міської ради.
3.Інформація міського голови про створення депутатських фракцій.
Доповідач: Неміч О.Г.- міський голова.
4. Про обрання на посаду секретаря Гуляйпільської міської ради.
Доповідач: Неміч О.Г.- міський голова.
5.Визначення переліку, складу і функцій постійних комісій ради.
Доповідач: Шершень Т.В. – депутат міської ради
6.Обрання голів постійних комісій ради.
Доповідач: Неміч О.Г.- міський голова.
7. Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 20.01.2015
р. № 3 «Про міський бюджет на 2015 рік».
Доповідач:САВЧЕНКО Л.Г. - начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету міської ради;
8. Про внесення змін та доповнень до рішень Гуляйпільської міської ради від
20.01.2015 року № 2 «Про затвердження програм соціально-економічного та
культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань»
Доповідач: КОНОВАЛОВА С.О. - завідувач сектору розвитку
інфраструктури виконавчого комітету міської ради.
9.Про ініціювання питання
щодо перейменування вулиць, скверів,
провулків, проїздів, площ, інших об’єктів топоніміки, назви яких містять
символіку комуністичного тоталітарного режиму у місті Гуляйполе.
Доповідач: Ярмак С.О. – заступник міського голови

10.Про демонтаж меморіальних дошок у м. Гуляйполе.
Доповідач: Ярмак С.О. – заступник міського голови.
11.Про визначення об’єктів та видів робіт, на яких засуджені до громадських
робіт, та порушники, на яких судом покладене адміністративне стягнення
у виді громадських робіт, будуть відбувати суспільно - корисні роботи в
2016 році.
Доповідач: Шершень Т.В. – депутат міської ради
І. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу Гуляйпільської міської виборчої
комісії від 29.10.2015 року № 12 “Про результати виборів Гуляйпільського
міського голови та депутатів Гуляйпільської міської ради”
Доповідала: Тоцька С. В.- начальник юридичного відділу виконавчого
комітету Гуляйпільської міської ради.
Результати голосування: за –27 , проти – немає, утрималися – немає.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 1 додається.
ІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію міського голови про створення депутатських
фракцій.
Доповідав: Неміч О.Г.- міський голова.
ВИРІШИЛИ: Створити 4 депутатські фракції:
-Політичної Партії «Українське Об’єднання Патріотів - УКРОП»
-Радикальної Партії Олега Ляшка в Запорізькій області
-Політичної партії «Опозиційний блок» у Гуляйпільському районі
Запорізької області
-Політичної партії ВО «Батьківщина»
Результати голосування: за –27 , проти – немає, утрималися – немає.
ВИРІШИЛИ: Інформацію міського голови прийняти до відома.
ІІІ. СЛУХАЛИ: Про обрання на посаду секретаря Гуляйпільської міської
ради
Доповідав: НЕМІЧ О.Г.- міський голова.
Результати голосування з процедурного питання «Про кількісний склад
лічильної комісії»: за – 27, проти – немає, утрималися – немає.
ВИРІШИЛИ: Визначити кількісний склад лічильної комісії – 3 депутата, по
алфавітному порядку прізвищ депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Обрати персональний склад лічильної комісії – депутати
Іщенко О.В., Білий С.Я., Дикун А.І.
Результати голосування з процедурного питання «Про персональний склад
лічильної комісії»: за – 27, проти – немає, утрималися – немає.
Підготовка, проведення та оголошення результатів таємного голосування.
СЛУХАЛИ: Протокол № 1 від 23.11.2015 року лічильної комісії,
протокол № 2 від 23.11.2015 року лічильної комісії.

При таємному голосуванні було порушено:
1.Регламент міської ради ст.78 п.5, бюлетень для голосування видавався без
пред’явлення посвідчення депутата ради.
2. ст.59 п.2 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме: міському
голові не надали можливості голосувати по даному питанню.
3. Ст. 71 Конституції України, ст. 59 п.3 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» - порушений принцип таємності голосування: на
бюлетенях, замість позначки «+», були написані початкові букви партій, а
саме: «У» - «УКРОП» -3 підписи, «Р» - Радикальна – 6 підписів, «Б» «Батьківщина» - 4 підписи, «С» - «Солідарність» - 3 підписи, інші 10
депутатів голосували, поставивши відповідний знак.
На підставі ст.59 п.4 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
про обрання на посаду секретаря Гуляйпільської міської ради» було зупинено
міським головою на підставі ст.59 п.4 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», для звернення до суду з питання визнання
незаконними дії депутатів Гуляйпільської міської ради та визнання
незаконним: бюлетенів для голосування, протоколу лічильної комісії № 1 від
23.11.2015 року, протоколу № 2 від 23.11.2015 року
Міський голова

О.Г.Неміч

Список
депутатів Гуляйпільської міської ради, які були присутні
на першому пленарному засіданні першої сесії
Гуляйпільської міської ради
23 листопада 2015 року
1. Білий Сергій Якович
2. Дикун Андрій Іванович
3. Заворотинський Микола Сергійович
4. Іщенко Олександр Васильович
5. Капула Леонід Миколайович
6. Карнаух Інна Дмитрівна
7. Клименко Людмила Володимирівна
8. Колодка Лідія Григорівна
9. Кравець Віктор Сергійович
10. Кулікова Ірина Петрівна
11.Опара Сергій Дмитрович
12.Попик Антоніна Володимирівна
13.Приходько Володимир Павлович
14.Распопов Сергій Володимирович
15.Рибалко Вячеслав Олексійович
16.Рябко Тетяна Петрівна
17.Самойлов Геннадій Леонідович
18.Семенюта Ірина Миколаївна
19.Синельник Валентина Володимирівна
20.Ткаченко Сергій Володимирович
21.Турченко Олександр Васильович
22.Філіпченко Валентина Миколаївна
23.Шевченко Григорій Васильович
24.Шейко Микола Миколайович
25.Шершень Тетяна Василівна
26.Щащенко Раїса Іванівна
Міський голова

О.Г.Неміч

