УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 39
Засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики,
гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з
органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та
правопорядку
(надалі – Комісія)
30 травня 2019 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
10 год. 00 хв.

Присутні: Голова Комісії: Савлук О.А.
Члени Комісій: Панченко М.І., Панянчук В.А., Габінський В.М.
Відсутні: Голота П.М., Бабій В.Г., Кондратюк С.В.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Бойко В.І. – керівник апарату райдержадміністрації;
3. Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ»;
4. Погребняк К.М. – заступник начальника фінансового управління
райдержадміністрації;
5. Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.
(Головуючий на засіданні голова Комісії – О.А. Савлук).
Головуючий:
Шановні присутні!
На засідання Комісії прибули із семи депутатів – членів постійної
комісії – чотири особи.
Відповідно до приписів ч.9 ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання заступника голови Теплицької районної ради 7
скликання.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
2. Про затвердження Районної програми із забезпечення фінансовими,
матеріально-технічними та іншими ресурсами Теплицької районної
державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих
Теплицькою районною радою, на 2019 – 2020 роки.
Доповідає: Бойко В.І. – керівник апарату райдержадміністрації.

3. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Теплицької
районної ради 7 скликання.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
4. Про затвердження кількісного складу постійних комісій Теплицької
районної ради 7 скликання в новій редакції.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
5. Про зміну персонального складу постійних комісій Теплицької
районної ради 7 скликання.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
6. Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на
2019 рік в новій редакції.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності
Теплицького району.
Доповідає:
Чечельницький
Б.О.
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.
8. Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ «Теплицький
РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
9. Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне
об’єднання» Теплицької районної ради.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
10. Про присвоєння чергового рангу посадової
самоврядування голові районної ради.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.

особи

місцевого

11. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації.
Доповідають: Марцин Л.І. – голова райдержадміністрації;
Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
12. Про звернення до Теплицької селищної ради щодо передачі об’єктів
спільної власності територіальних громад Теплицького району у
комунальну власність територіальної громади смт Теплик.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
13. Про надання дозволу на укладення
безоплатного користування майном.

договору

тимчасового

Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
14. Про надання права голові районної ради представляти інтереси
районної ради в судах.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
15. Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії районної ради 7

скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет на
2019 рік».
Доповідає: Погребняк К.М. – заступник начальника фінансового управління
райдержадміністрації
ГОЛОВУЮЧИЙ: Довів до присутніх порядок денний засідання.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Прийняти в цілому
порядок денний засідання».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
1. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови Теплицької районної
ради 7 скликання.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про обрання заступника голови Теплицької районної ради 7
скликання» та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд
сесії».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович

5.
6.
7.

Панченко Микола Іванович
Панянчук
Володимир Анатолійович
Голота Павло Миколайович
Всього:

«за»
«за»

відсутній
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про обрання заступника голови
Теплицької районної ради 7 скликання» та рекомендувати голові районної
ради внести на розгляд сесії.
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної програми із забезпечення
фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Теплицької
районної державної адміністрації для виконання повноважень,
делегованих Теплицькою районною радою, на 2019 – 2020 роки.
Доповідає: Бойко В.І. – керівник апарату райдержадміністрації.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про затвердження Районної програми із забезпечення
фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Теплицької
районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих
Теплицькою районною радою, на 2019 – 2020 роки» та рекомендувати голові
районної ради внести на розгляд сесії».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження Районної
програми із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими
ресурсами Теплицької районної державної адміністрації для виконання
повноважень, делегованих Теплицькою районною радою, на 2019 – 2020
роки» та рекомендувати голові районної ради внести на розгляд сесії.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про постійні комісії
Теплицької районної ради 7 скликання.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила про те,
що протягом останніх років пройшли деякі зміни в складі постійних комісій,
тому для подальшої роботи необхідно привести у відповідність кількісний та
персональний склад комісій:
- з питань бюджету, комунальної власності, економічних реформ,
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу становила– 8
депутатів. Сьогодні фактично є 7 депутатів. Тому нам необхідно, або
доповнити депутатом із партії «Батьківщина», або, як пропонувала голова
даної постійної комісії зменшити граничну чисельність;
- з питань агропромислового комплексу, регулювання і реформування
земельних відносин, комплексного розвитку населених пунктів, благоустрою,
охорони природи - 8 депутатів (якщо перевести Кошмелюка І.А., то гранична
чисельність буде становити 7 депутатів);
- з питань освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю та
спорту було 5 депутатів. (Проте на даний час є 4 депутати, так як склав
повноваження депутат із с. Тополівка Чарський В.М.).
Звернулась до депутатів із пропозицією надати свої рекомендації.
Виступили:
- Савлук О.А., Габінський В.М. з пропозиціями щодо дотримання норм
регламенту при прийнятті даного рішення.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Внести проект
рішення «Про внесення змін до Положення про постійні комісії Теплицької
районної ради 7 скликання» на розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Внести проект рішення «Про внесення змін до Положення про
постійні комісії Теплицької районної ради 7 скликання» на розгляд сесії
районної ради.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження кількісного складу постійних комісій
Теплицької районної ради 7 скликання в новій редакції.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Внести проект
рішення «Про затвердження кількісного складу постійних комісій
Теплицької районної ради 7 скликання в новій редакції» на розгляд сесії
районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Внести проект рішення «Про затвердження кількісного складу
постійних комісій Теплицької районної ради 7 скликання в новій редакції» на
розгляд сесії районної ради.
5. СЛУХАЛИ: Про зміну персонального складу постійних комісій
Теплицької районної ради 7 скликання.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Внести проект
рішення «Про зміну персонального складу постійних комісій Теплицької
районної ради 7 скликання» на розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній

Всього:

«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Внести проект рішення «Про зміну персонального складу
постійних комісій Теплицької районної ради 7 скликання» на розгляд сесії
районної ради.
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький
ЦПМД» на 2019 рік в новій редакції.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка зачитала листвідповідь Національної служби здоров’я України на звернення депутатів
Теплицької районної ради щодо надання роз’яснення стосовно структури та
фінансування визначеного КНП (додається) та повідомила про те, що
постійні комісії з питань: охорони здоров’я, материнства, дитинства,
соціального захисту населення та роботи з ветеранами; бюджету,
комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку
малого та середнього бізнесу звернулись до головного лікаря КНП
«Теплицький ЦПМД» з пропозиціями:
1. надати інформацію щодо вирішення питання відшкодування витрат на
відрядження фельдшерам – термін один тиждень;
2. враховуючи необхідність підписання декларацій між сімейними лікарями
і громадянами, упорядкувати і привести цей процес у відповідність до норм
Закону з метою збільшення суми фінансування з НСЗУ та, відповідно,
вирішення п.1;
3. враховуючи обставини, що виникли при укладенні колективного
договору, а саме: відсутність головного лікаря (підписанта) та більшості
членів трудового колективу, провести повторне зібрання трудового
колективу в повному складі і внести зміни в даний документ для того, щоб
дотримуватись головної вимоги договору укладеного між НСЗУ та КНП
«Теплицький ЦПМД» Теплицької районної ради (далі – Договір) – надання
медичної допомоги в повному обсязі усім членам територіальних громад,
що визначено порядком надання первинної медичної допомоги та самим
Договором.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Підтримати
вищезазначену рекомендацію постійних комісій».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній

Всього:

«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)

Виступили:
- Сокотнюк Т.С., яка внесла пропозицію доповнити проект рішення «Про
затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік в
новій редакції» пунктом 2 наступного змісту: «2. Відповідно до нової моделі
фінансування комунальних підприємств первинної галузі медицини вносити
зміни до фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік протягом
поточного року у випадку зміни фінансування». Також повідомила, що дану
пропозицію підтримали постійні комісії з питань: охорони здоров’я,
материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з
ветеранами; бюджету, комунальної власності, економічних реформ,
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про затвердження фінансового плану
КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік в новій редакції» із вищезазначеним
доповненням постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства,
дитинства, соціального захисту населення та роботи з ветеранами».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про
затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік в
новій редакції» із вищезазначеним доповненням постійної комісії з питань
охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та
роботи з ветеранами.
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду
керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми
власності Теплицького району.
Доповідав:
Чечельницький
Б.О.
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності
Теплицького району» та рекомендувати голові райради внести його на
розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження Положення про
конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної
форми власності Теплицького району» та рекомендувати голові райради
внести його на розгляд сесії районної ради.
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ
«Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ
«Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.» та рекомендувати голові
райради внести його на розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній

Всього:

«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про внесення змін до контракту з
головним лікарем КЗ «Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.» та
рекомендувати голові райради внести його на розгляд сесії районної ради.
9. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне
медичне об’єднання» Теплицької районної ради.
Доповідав: Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ», який
повідомив про те, що у 2015 році було створено КУ «ТМО», затверджено
Статут та зареєстровано. Проте по даний час установа не діє. Тому є
необхідність її ліквідувати.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне
об’єднання» Теплицької районної ради» та рекомендувати голові райради
внести його на розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про ліквідацію комунальної
установи «Територіальне медичне об’єднання» Теплицької районної ради» та
рекомендувати голові райради внести його на розгляд сесії районної ради.
10. СЛУХАЛИ: Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого
самоврядування голові районної ради.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила, що
відповідно до ст.ст. 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова
особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого
самоврядування голові районної ради» та рекомендувати голові райради
внести його на розгляд сесії районної ради».
Голосували:

№
п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.П.
Савлук Олександр Анатолійович
Бабій Василь Григорович
Габінський Віктор Миколайович
Кондратюк
Сергій Володимирович
Панченко Микола Іванович
Панянчук
Володимир Анатолійович
Голота Павло Миколайович
Всього:

Голосування
«за»
відсутній
«за»
відсутній
«за»
«за»

відсутній
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про присвоєння чергового рангу
посадової особи місцевого самоврядування голові районної ради» та
рекомендувати голові райради внести його на розгляд сесії районної ради.
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради
та голови райдержадміністрації.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації» та рекомендувати голові райради внести його на
розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження розпоряджень
голови районної ради та голови райдержадміністрації» та рекомендувати
голові райради внести його на розгляд сесії районної ради.

12. СЛУХАЛИ: Про звернення до Теплицької селищної ради щодо
передачі об’єктів спільної власності територіальних громад Теплицького
району у комунальну власність територіальної громади смт Теплик.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила, що
розпорядженням голови райради було створено робочу комісію по вивченню
питання подальшого використання нерухомого майна, яке знаходиться за
адресами: вул. Чорновола та вул. Незалежності, смт Теплик та перебуває на
балансі КНП «Теплицький ЦПМД» та КНП «Теплицька ЦРЛ». Робоча
комісія рекомендувала внести на розгляд сесії питання щодо передачі даного
майна Теплицькій селищній раді. В зв’язку з цим і вноситься даний проект
рішення на розгляд сесії.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про звернення до Теплицької селищної ради щодо передачі
об’єктів спільної власності територіальних громад Теплицького району у
комунальну власність територіальної громади смт Теплик» та рекомендувати
голові райради внести його на розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про звернення до Теплицької
селищної ради щодо передачі об’єктів спільної власності територіальних
громад Теплицького району у комунальну власність територіальної громади
смт Теплик» та рекомендувати голові райради внести його на розгляд сесії
районної ради.
13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору
тимчасового безоплатного користування майном.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила, що у
районної ради з райдержадміністрацією в червні закінчується термін дії
договору оренди автомобіля марки HYUNDAI, модель TUCSON 2.0, номерні
знаки АВ 7716 ВА. До районної ради звернулась голова райдержадміністрації
з проханням надати даний автомобіль райдержадміністрації в користування
на умовах тимчасового безоплатного користування.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Рекомендувати
голові райради внести проект рішення «Про надання дозволу на укладення
договору тимчасового безоплатного користування майном» на розгляд сесії
районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові райради внести проект рішення «Про
надання дозволу на укладення договору тимчасового безоплатного
користування майном» на розгляд сесії районної ради.
14. СЛУХАЛИ: Про надання права голові районної ради представляти
інтереси районної ради в судах.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про надання права голові районної ради представляти інтереси
районної ради в судах» та рекомендувати голові райради внести його на
розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0

(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про надання права голові районної
ради представляти інтереси районної ради в судах» та рекомендувати голові
райради внести його на розгляд сесії районної ради.
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії
районної ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про
районний бюджет на 2019 рік».
Доповідала: Погребняк К.М. – заступник начальника фінансового управління
райдержадміністрації, яка повідомила, що в даному проекті рішення мова про
додаткове виділення коштів не йде. Змінюється лише фонд: спеціальний на
загальний в частині співфінансування проекту «Нова українська школа»
(співфінансування 10% від обсягу субвенції).
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії районної
ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет на
2019 рік» та рекомендувати голові райради внести його на розгляд сесії
районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
відсутній
Сергій Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
«за»
Володимир Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про внесення змін до рішення 42
позачергової сесії районної ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 514
«Про районний бюджет на 2019 рік» та рекомендувати голові райради внести
його на розгляд сесії районної ради.
Голова Комісії

О. Савлук

Секретар Комісії

М. Панченко

