
СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Сміла №

«Про дострокове припинення повноважень 
Смілянського міського голови Цибко О.О.»

Відповідно до п. 10, 16 ч. 1 ст. 26, ст. 42, ст. .79 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 2, ст.12, ст.. 20 Закону України від 07.06.2001 
№2493-111 «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 1, п. «б» п. 1 ч. 1 ст. З, п. З ч. 
1 ст. 28, ст. 65 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», 
враховуючи постанову Апеляційного суду Черкаської області по справі № 703/2848/16-п від 
28.09.2016 року, якою Цибка Олексія Олександровича визнано винним у вчиненні 
адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 172-7 КУпАП та ухвалу 
Смілянського міськрайонного суду,від 10.05.2018 року по кримінальному провадженню 
№703/3903/17;1-кп/703/200/18, якою Цибка Олексія Олександровича звільнено від кримінальної 
відповідальності за ст. 366-1 КК України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації 
особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування) на підставі ст. 45 КК 
України у зв’язку з дійовим каяттям, міська рада вирішила:

1. Достроково припинити повноваження Смілянського міського голови Цибка Олексія 
Олександровича.
2. З моменту дострокового припинення повноважень Смілянського міського голови Цибка 
Олексія Олександровича і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на 
позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, 
обраної на чергових виборах, повноваження Смілянського міського голови тимчасово здійснює 
секретар Смілянської міської ради Синьогуб К.І. "ч -
3. Секретарю Смілянської міської ради Синьогубу К.І. звернутися до Верховної Ради України з 
клопотанням щодо призначення позачергових виборів Смілянського міського голови.
4. Дане рішення набуває чинності" з моменту прийняття і підлягає оприлюдненню на 
офіційному сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Синьогуба К.І., 
постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та 
етики, законності, правопорядку та боротьби з організованою злочинністю, запобіганню 
корупції. ~

Секретар міської ради К.І. Синьогуб




