ПРОТОКОЛ
 першої  сесії  Дубенської  міської  ради
 восьмого демократичного скликання

27 листопада 2020 року						                                     м.Дубно

									       Зал засідань міської ради
									       Початок засідання – 10.00
									       Кінець засідання –  11.00
Голова  Дубенської міської
територіальної виборчої комісії:

Шановний міський голово!
Шановні новобрані депутати Дубенської міської ради!
Шановні присутні!

	У відповідності до частини другої статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією  Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова  територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно міського голови.
	На першу сесію Дубенської міської ради восьмого демократичного скликання прибуло  26 депутатів та міський голова. Кворум для роботи сесії є. 
	Оголошую першу сесію Дубенської міської ради восьмого демократичного скликання відкритою 
(Звучить Гімн України та Гімн міста Дубно).

Голова ТВК:
	Порядок денний першої сесії затверджений Дубенською міською територіальною виборчою комісією, розданий кожному депутату та міському голові та складається з двох питань:
1.Інформація про підсумки виборів депутатів Дубенської міської ради та міського голови.  
2.Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження  складу постійних комісій та  обрання їх голів. 
	Переходимо до розгляду питань порядку денного сесії.
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1.СЛУХАЛИ:
	Інформація про підсумки виборів депутатів Дубенської міської ради та міського голови. 
Інформує: Мороз Г.М. - голова Дубенської міської територіальної виборчої комісії. 
	Зачитала протокол виборів депутатів Дубенської міської ради та постанову виборчої комісії про реєстрацію депутатів Дубенської міської ради (інформація додається).  
	У відповідності  до статті 3.1.2. Регламенту Дубенської міської ради після  інформації міської територіальної виборчої комісії депутати міської ради складають Присягу. Для складання Присяги прошу депутатів встати. Для зачитання тексту Присяги запрошується депутат міської ради восьмого демократичного скликання БОРОДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА.
(Депутати міської ради складають присягу. Присяги додаються до протоколу сесії.)

Голова ТВК:
	Вітаю усіх депутатів Дубенської міської ради з набуттям повноважень  та дозвольте вручити значок та посвідчення депутата міської ради .
(Проходить процедура вручення посвідчень та значків)   

Голова ТВК:
	Зачитала протокол виборів депутатів Дубенського міського та постанову виборчої комісії про реєстрацію Дубенського міського голови (інформація додається).   
	Для складання присяги запрошується Дубенський міський голова Василь Михайлович АНТОНЮК.
(Міський голова складає та підписує присягу. 
Присяга міського голови додається до протоколу сесії).

Голова ТВК :
	Вітаю міського голову з набуттям повноважень та прошу зайняти місце  головуючого.   ( Голова ТВК вручає значок та посвідчення міського голови).
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Міський голова:
	Вітаю депутатів міської ради з початком повноважень! Зичу усім нам плодотворної праці, консолідації зусиль на благо жителів нашої територіальної громади. 
	В залі присутні народні депутата України Аліксійчук Олександр Васильович та Бобровська Соломія Анатоліївна.
	Запрошую їх до вітального слова.

ВИСТУПИЛИ:
	Аліксійчук О. В., Бобровська С. А..

Міський голова:
	Сьогодні нас також хочуть привітати наші маленькі дубенчани. Та у зв”язку з карантином вони записали відеопривітання.
(Іде показ відео, після закінчення виступ Дмитрієвої В.М. 
та діти вручають депутатам подарунки).
Міський голова:
	Урочисті моменти нашої сесії завершено переходимо до роботи. 
	Поскільки перша сесія міської ради відбувається без застосування системи голосування “Віче” нам необхідно  утворити лічильну комісію. Попередньо на засіданні робочої групи було запропоновано обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб та у складі:
	Биць Артур Вікторович;

Олійник Олена Михайлівна;
Ткачук Юлія Василівна.
	Чи будуть у депутатів заперечення? Ні. Ставиться на голосування пропозиція утворити лічильну комісію в кількості 3 депутатів та у складі: 
	-Биць Артур Вікторович;

-Олійник Олена Михайлівна;
-Ткачук Юлія Василівна.
Голосували: “за” - 27, “проти” - 0, “утрималися” - 0.

ВИРІШИЛИ:
	Утворити лічильну комісію в кількості 3 депутатів та у складі: 
	-Биць Артур Вікторович;

-Олійник Олена Михайлівна;
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-Ткачук Юлія Василівна.

Міський голова:
	Рішення прийнято. Прошу лічильну комісію зайняти місця на сцені.
 	Для підтвердження набутих повноважень нам в рамках розгляду першого питання необхідно прийняти рішення. Вашій увазі запропоновано проект рішення “Про початок повноважень депутатів Дубенської міської ради”. Рішення попередньо було надано вам для ознайомлення. Чи є зауваження? Ні.  
	Ставиться на голосування даний проект рішення. Прошу лічильну комісію провести голосування. 
Голосували: “за” - 27, “проти” - 0, “утрималися” -0 (результати поіменного голосування додаються).

ВИРІШИЛИ:
(рішення №1 додається).
 
Міський голова:
	Рішення прийнято одноголосно.
	Вашій увазі запропоновано проект рішення “Про початок повноважень Дубенського міського голови”   Рішення попередньо було надано вам для ознайомлення. Чи є зауваження? Ні. Ставиться на голосування даний проект рішення. Прошу лічильну комісію провести голосування.  
Голосували: “за” - 26, “проти” - 0, “утрималися” - 1 (результати поіменного голосування додаються).

ВИРІШИЛИ:
(рішення №2 додається).


2.СЛУХАЛИ:
 	Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження  складу постійних комісій та обрання їх голів.
Інформує: Антонюк В.М. - міський голова.
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	Шановні депутати! Вам запропоновано проект рішення. Чи є зауваження до проекту рішення? Ні.	Ставиться на голосування проект рішення “Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження  складу постійних комісій та обрання їх голів”. Прошу лічильну комісію провести голосування.
Голосували: “за” - 19, “проти” - 4, “утрималися” - 4 (результати поіменного голосування додаються).

ВИРІШИЛИ:
(рішення №3 додається).

Міський голова:
	Рішення прийняте. Порядок денний першої сесії міської ради вичерпаний.
Нам необхідно визначитися з часом проведення позачергової другої сесії міської ради. Пропоную провести другу позачергову сесію 27 листопада 2020 року об 11.30 год., а  в перерві між сесіями розглянути питання, які пропонуються до порядку денного другої сесії. 
 	Оголошую першу сесію Дубенської міської ради восьмого демократичного скликання закритою.
(Звучить Гімн України та Гімн міста Дубно).
 


Міський голова								   Василь  АНТОНЮК








Підготувала: С.Бондарчук

