
 

  
УКРАЇНА  

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
  

ПРОТОКОЛ № 36 

XХXII позачергової сесії  міської  ради   

VIІ скликання  
  

  

13 серпня 2020 року                                                                    м. Заставна  

  

Число депутатів: 26 обраних до міської ради.  

  

Присутні:  19 депутатів міської  ради.  

  

Відсутні: 7 депутатів  міської  ради.  

  

Президія: Радиш В.Й. – міський голова.                  

Леванін Р.В.– секретар міської ради.  

  

Головує: Радиш В.Й.– міський голова.  

  

XХХIІ позачергова сесія міської ради VІІ скликання  

оголошується відкритою   
  

 

Головуючий запропонував обрати секретарем ведення сесії депутата міської 

ради Турецьку Г.В.   

Пропозицію прийнято.  

 

Голосували:  
за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем ведення сесії депутата міської ради              

Турецьку Г.В.         

 

Головуючий запропонував  до складу лічильної комісії депутатів міської 

ради обрати: Пацарнюк Л.В., Ткач О.М., Турецького В.Д.  

Пропозицію прийнято.  

 

 



Голосували:  

за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у  складі депутатів міської ради: 

Пацарнюк Л.В., Ткач О.М., Турецького В.Д.  

  

Секретар та лічильна комісія зайняли свої робочі місця та приступили до 

роботи.  

    

СЛУХАЛИ: Радиша В.Й. – міського голову, який запропонував прийняти   

порядок денний XХХIІ позачергової сесії міської ради VII скликання  за основу.  

 

Голосували:  
за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

ВИРІШИЛИ: проєкт порядку денного ХХXII позачергової сесії міської ради 

VII скликання прийняти  за основу.    

  

Пропозицій та доповнень до проєкту порядку денного не надходило. 

 

Слухали: Радиша В.Й.– міського голову,  який запропонував  прийняти порядок 

денний  XХХIІ позачергової сесії міської ради VIІ скликання в цілому.  

 Голосували: за –20, проти – 0, утримались –0, не голосували – 0.  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  роботи  XХХIІ позачергової сесії 

міської ради VIІ скликання  в цілому.  

  

Порядок денний  XXXII  позачергової сесії   

Заставнівської міської ради VІІ скликання   

     

1. Про припинення повноважень заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Романець Н.І. та виведення зі складу 

виконавчого комітету. 

Доповідає: Радиш В.Й. – міський голова. 

 

Регламент роботи пленарного засідання: 

Пленарне засідання міської ради починається о 10 годині. Для доповіді 

надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 7 хвилин, постановку 

запитання – до 1 хвилини, відповіді на запитання – до 1 хвилин, час на запитання 

та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і заключного слова – до 3 хвилин. 

Для виступів в обговоренні надається час до 5 хвилин; для повторних виступів у 

обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для 

виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення 

запитів, резолюцій, виступів у «різному» – до 3 хвилин; для виступів щодо 

кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, 

пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин. 

 



 

Розгляд питань порядку денного:  

 

1. Про припинення повноважень заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Романець Н.І. та виведення зі складу 

виконавчого комітету. 

Доповідає: Радиш В.Й. – міський голова. 

 

Доповідач запропонував внести зміни до проєкту рішення, а саме: 

припинити достроково повноваження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Романець Наталії Іванівни 20 серпня 2020 

року та вважати останнім днем здійснення повноважень 20 серпня 2020 року – 

останнім днем роботи.   

Пропозицію прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 682/32-

2020 додається).  
  

 

Головуючий подякував депутатам за роботу та оголосив про закриття 

ХXХIІ позачергової сесії  міської ради VII скликання.  

  

  

  

Міський голова                                                                        Василь РАДИШ   

  

  

Секретар засідання                                                                  Ганна ТУРЕЦЬКА  


