УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Протокол № 43
сорок третьої позачергової сесії районної ради
7 скликання
(надалі – сесія Ради)
Голова Ради :
Секретар сесії:

-

Сокотнюк Т.С.
Пигуля В.М.

Пленарне
засідання сорок третьої позачергової сесії
районної ради 7 скликання
(надалі – Засідання)
29 січня 2019 року

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

Всього депутатів Ради
Присутніх депутатів

-

34;
24.

Головуючі сесії
Секретар сесії

-

Сокотнюк Т.С., Покропивний А.П.
Пигуля В.М.

(Головуючі на засіданні – Сокотнюк Т.С., Покропивний А.П.
/далі –Головуюча, Головуючий/)
Головуюча: У відповідності до п.1 ст.20 Регламенту районної ради сьомого
скликання (далі - Регламент) перед відкриттям кожного пленарного засідання
сесії здійснюється реєстрація, яка підтверджується власноручним підписом
депутата.
На виконання вимог приписів п.п.2 п.1 ст.21 Регламенту повідомила,
що із загального складу депутатського корпусу Ради, який складає 34
депутати, свою присутність на 37-ій позачерговій сесії Теплицької районної
ради власноручним підписом підтвердили 24 депутати.
З невідомих причин відсутні - 10 депутатів.
Головуюча: Зазначені обставини забезпечують вимоги ч.12 ст.46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо наявності
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повноважності сесії, а тому, керуючись правом головуючої на пленарному
засіданні, яке визначено ч.2 ст.8 та п.п.3 п.1 ст.21 Регламенту, оголосила
сорок третю позачергову сесію Теплицької районної ради сьомого скликання
(далі - Ради) відкритою, та згідно вимог ч.3 ст.8 Регламенту запросила
виконати Державний Гімн України!
(звучав Державний Гімн України)
Головуюча: В роботі сесії приймали участь: заступники голови
райдержадміністрації, начальники управлінь, відділів райдержадміністрації,
окремі сільські голови.
Головуюча: Проінформувала депутатів районної ради по питанню
врегулювання конфлікту інтересів, а саме: «З метою запобігання корупції,
врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань, а саме дотримання
вимог частини 1 статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», голова районної ради, заступник голови районної ради, депутат
районної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень
районною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під
час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання».
Головуюча: Довела до відома депутатів, що «рішення ради приймаються
відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом,
в яких рішення приймаються таємним голосуванням».
Головуюча: Проінформувала депутатів, що за приписами ч.9 ст.38
Регламенту:
- «за відсутності пропозицій, зауважень і правок головуючий може поставити
на голосування проект рішення в цілому без голосування за основу».
Головуюча: Звернула увагу депутатів на вимоги ч.3 ст.20 Регламенту, за
якою, у разі запізнення на сесію, депутат зобов’язаний зареєструватися у
секретаря сесії шляхом зазначення особистого підпису та часу реєстрації.
Головуюча: Для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаря.
Приписи ч.4 ст.16 Регламенту надають право вносити пропозиції щодо
секретаря сесії головуючому на сесії, а тому внесла пропозицію: «Секретарем
сорок третьої позачергової сесії обрати депутата Барановського Віталія
Володимировича».
Виступили: Барановський В.В. – депутат районної ради, який повідомив про
наявний конфлікт інтересів при голосуванні за питання обрання секретаря
43-ї позачергової сесії районної ради.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Обрати депутата
районної ради Барановського В.В. секретарем 43-ї позачергової сесії
Теплицької районної ради 7 скликання».
Голосували:
«за» - 20;
«проти»- 0;
«утримався»- 3.
(рішення прийнято)
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(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: На виконання приписів ч.ч.2,5 ст.6 Регламенту оголосила склад
осіб запрошених на сесію районної ради.
(Список додається).
Головуюча: Повідомила про те, що 29 січня українці вшановують події кінця
січня 1918 року, коли юні захисники Української Народної Республіки
власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського
визвольного руху — бій під Крутами. Запросила усіх вшанувати пам'ять
героїв хвилиною мовчання.
Головуюча: Повідомила про те, що у неї наявний конфлікт інтересів при
розгляді питань порядку денного. Разом з тим повідомила, що у відповідності
до ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.61
Регламенту Теплицької районної ради Вінницької області 7 скликання, у
випадку неможливості виконання головою районної ради своїх обов’язків
його повноваження здійснює заступник. В даний час заступник відсутній на
засіданні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Тому запропонувала
обрати головуючого 43-ї позачергової сесії.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Обрати головуючого
43-ї позачергової сесії».
Голосували:
«за»
- 24;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
Виступили:
- Романюк В.І., який вказав на те, що необхідно прийняти рішення про
одноразове відхилення від (ad hoc) від процедур, передбачених
Регламентом.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Застосувати процедуру
(ad hoc) при голосуванні за питання обрання головуючого 43-ї позачергової
сесії».
Голосували:
«за»
- 24;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
Виступили:
- Романюк В.І., який вказав на те, що на позачерговій сесії не
застосовується процедура (ad hoc);
- Пигуля В.М., який вніс пропозицію обрати головуючим 43-ї
позачергової сесії депутата районної ради Покропивного А.П.;
Головуюча: Поступила пропозиція обрати головуючим даного пленарного
засідання депутата районної ради Покропивного А.П.
Виступив: Покропивний А.П., який заявив про наявний конфлікт інтересів
при голосуванні за питання обрання головуючого 43-ї позачергової сесії
районної ради 7 скликання.
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Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Обрати головуючим
43-ї позачергової сесії районної ради 7 скликання депутата районної ради
Покропивного А.П.».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 4.
(рішення прийнято)
Головуючий (Покропивний А.П.): Продовжив роботу сесії. Подякував
усім за довіру.
Головуючий: Повідомив, що відповідно до розпорядження голови
Теплицької районної ради № 1 від 16.01.2019 року на розгляд 43 позачергової
сесії вносяться наступні питання:
1. Про звіт голови районної ради.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
2. Про звільнення з посади голови Теплицької районної ради Сокотнюк
Тетяни Степанівни.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
3. Про поновлення на посаді голови Теплицької районної ради
Романюка Василя Івановича.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
4. Про затвердження «Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Теплицького району Вінницької області на 2018-2020 роки в новій
редакції».
Доповідає: Івахненко І.І. – військовий
комісар Теплицького
райвійськкомату, майор.
5. Про затвердження Програми зайнятості населення Теплицького
району на період до 2020 року.
Доповідає: Чех О.Г. – начальник УПСЗН райдержадміністрації.
6. Про план роботи Теплицької районної ради 7 скликання на 2019 рік.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
7. Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства «Теплицький ЦПМД» в новій редакції.
Доповідає: Тугай Л.С. – голова постійної комісії з питань охорони здоров'я,
материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з
ветеранами.
8. Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на
2019 рік.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
9. Про призначення директора КЗ «Теплицька ДМШ».
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
10. Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Теплицького району.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
11. Про окремі питання оплати праці голови районної ради і заступника
голови районної ради на 2019 рік.
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Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
12. Про надання дозволу на списання майна.
Доповідає: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти РДА.
13. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації.
Доповідають: Марцин Л.І. – голова районної державної адміністрації.
Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
14. Про Звернення депутатів Теплицької районної ради до голови
Вінницької обласної державної адміністрації В. Коровія, Народного
депутата України Кучера М.І. щодо вирішення питання ремонту
центральної дороги в с. Бджільна.
Доповідає: Барановський В.В. – депутат районної ради.
Головуючий: Повідомив, що узгоджені пропозиції порядку денного
депутатам роздані.
Головуючий:
Довів до відома присутніх, що постійна комісія з питань
регламенту рекомендувала доповнити порядок денний сесії питанням «Про
Звернення депутатів Теплицької районної ради до Президента України
П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем'єрміністра України В.Гройсмана щодо зниження тарифів на газ».
Проте сьогодні позачергова сесія і на її розгляд можуть бути внесені
тільки ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про її скликання.
Тому дане питання немає можливості розглянути на даній сесії. Але
обов’язково буде внесено на розгляд наступної сесії районної ради.
Виступили:
- Романюк В.І., який вказав на те, що дана сесія скликана на підставі
розпорядження голови районної ради №1, яка не є на даний час
головою Ради. А також на те, що депутатам не довели виконавчого
листа щодо визнання незаконності рішення. А тому Сокотнюк Т.С.
немає права звітувати;
- Зублєвич І.С., який вказав на те, що Романюк В.І. постійно називає
рішення судів. Проте депутати є учасниками судів і у них усіх є
рішення;
- Романюк В.І. повідомив про те, що голова районної ради має довести
до відома депутатів рішення судів та запитав проте, хто вніс проект
рішення «Про звіт голови районної ради» і «Про звільнення з посади
голови районної ради Сокотнюк Т.С.».
Головуючий: Повідомив, що дані проекти внесла голова районної ради
Сокотнюк Т.С.
Головуючий: Вніс пропозицію: «Порядок денний 43 позачергової сесії
районної ради 7 скликання прийняти в цілому».
Голосували:
«за»
- 22;
«проти»
- 0;
«утримався» - 2.
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(рішення прийнято)
Головуючий: Перед розглядом питань порядку денного нагадав депутатам
щодо врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень, а саме:
1. Голова, заступник голови, депутат районної ради беруть участь у
розгляді, підготовці та прийнятті рішень районної ради за умови
самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час
пленарного засідання районної ради, на якому розглядається відповідне
питання.
Для самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів
зазначеним особам надається слово з місця без запису на виступ.
Головуючий: Повідомив про те, що відповідно до ст.22 Регламенту
головуючий на пленарному засіданні районної ради має право змінювати
черговість розгляду питань порядку денного. Тому першим питанням
розглянемо «Про поновлення на посаді голови Теплицької районної ради
Романюка В.І.».
Виступили:
- Бабій В.Г. – депутат районної ради, який запропонував розглянути
перші три питання порядку денного після розгляду інших питань;
- Зублєвич І.С. - депутат районної ради, який вніс пропозицію
проголосувати пропозицію: «Розглядати звіт Сокотнюк Т.С., чи ні».
Головуючий: Вказав на те, що спочатку будуть розглянуті перші три
питання, а потім інші.
Головуючий: Запропонував перейти до реалізації порядку денного.
1. СЛУХАЛИ: «Про поновлення на посаді голови Теплицької районної
ради Романюка В.І.».
Головуючий: Повідомив про те, що у Постанові Сьомого апеляційного
адміністративного суду у справі №144/307/17 від 15.11.2018 року вказано:
«…обов’язок поновлення на посаді покладений саме на орган, що прийняв
рішення про звільнення, а поновлення на посаді можливе лише на підставі
відповідного акту органу, що прийняв незаконне рішення…». Також у
Постанові Сьомого апеляційного адміністративного суду у справі
№144/307/17 від 29.11.2018 вказується на те, що «…Особливістю
призначення на виборні посади та звільнення з виборних посад є те, що вони
відбуваються за рішенням органу (в даному випадку сесії районної ради…».
Тому, керуючись ст.ст. 56,57 Регламенту, необхідно провести таємне
голосування при розгляді даного питання.
Головуючий: Запропонував Лічильній комісії зібратися для вирішення
організаційних питань. Оголосив перерву на 15 хвилин.
(Після перерви)
Головуючий: Надав слово для виступу Токарчуку В.М. – депутату районної
ради, заступнику голови Лічильної комісії.
Виступив: Токарчук В.М. - заступник голови Лічильної комісії, який
зачитав протокол №1 засідання Лічильної комісії по питанню порядку
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денного «Про поновлення на посаді голови Теплицької районної ради
Романюка В.І.», ознайомив із формою бюлетеня та порядком голосування.
Головуючий: Чи є запитання до заступника голови Лічильної комісії? Зміни,
доповнення до запропонованої форми бюлетеня, затвердженого Лічильною
комісією? Інші зауваження?
Головуючий: Поставив на голосування затвердження форми бюлетеня,
запропонованої Лічильною комісією.
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення прийнято)
Головуючий: Запросив усіх депутатів за визначеним Лічильною комісією
порядком взяти участь у таємному голосуванні по питанню порядку денного
«Про поновлення на посаді голови Теплицької районної ради Романюка В.І.».
(Після підрахунку голосів).
Головуючий: Надав слово від Лічильної комісії заступнику голови
Лічильної комісії Токарчуку В.М., який озвучив результати таємного
голосування по вирішенню питання порядку денного «Про поновлення на
посаді голови Теплицької районної ради Романюка Василя Івановича»,
викладені в протоколі №2 Лічильної комісії (Протокол №2 додається), а саме:
Загальна кількість депутатів районної ради
- 34;
Кількість виготовлених бюлетенів
- 34;
Кількість депутатів, які отримали бюлетені
- 21;
Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні - 21;
Кількість невикористаних бюлетенів
- 13;
Кількість бюлетенів визнаних недійсними
- 0;
Кількість голосів поданих за поновлення на посаді
голови Теплицької районної ради Романюка В.І.
- 1;
Кількість голосів поданих проти поновлення на посаді
голови Теплицької районної ради Романюка В.І.
- 20.
Головуючий: За результатами, встановленими Лічильною комісією, які
внесено до протоколу №2, враховуючи те, що при голосуванні не набрано
необхідну більшість від загального складу Ради, Романюка В.І. на посаді
голови Теплицької районної ради 7 скликання не поновлено.
Головуючий: Вніс пропозицію: «Затвердити протокол №2 Лічильної комісії
по питанню порядку денного «Про поновлення на посаді голови Теплицької
районної ради 7 скликання Романюка В.І.».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 2.
(рішення № 527 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

2. СЛУХАЛИ: «Про звіт голови районної ради».
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Виступили: Сокотнюк Т.С. та Тугай Л.С., які заявили про наявний конфлікт
інтересів при розгляді та прийнятті даного питання.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуючий: Проект рішення вам роздано. Чи є запитання? Чи є бажаючі
виступити? Чи є пропозиції, зауваження, правки щодо проекту рішення?
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про звіт голови
районної ради».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

3. СЛУХАЛИ: «Про звільнення з посади голови Теплицької районної
ради Сокотнюк Тетяни Степанівни».
Головуючий: Повідомив, що відповідно до ст.ст. 56,57 Регламенту
необхідно провести таємне голосування при розгляді даного питання.
Головуючий: Запропонував Лічильній комісії зібратися для вирішення
організаційних питань. Оголосив перерву на 15 хвилин.
(Після перерви)
Головуючий: Надав слово для виступу Токарчуку В.М. – депутату районної
ради, заступнику голови Лічильної комісії.
Виступив: Токарчук В.М. - заступник голови Лічильної комісії, який
зачитав протокол №1 засідання Лічильної комісії по питанню порядку
денного «Про звільнення з посади голови Теплицької районної ради
Сокотнюк Тетяни Степанівни», ознайомив із формою бюлетеня та порядком
голосування.
Головуючий: Чи є запитання до заступника голови Лічильної комісії? Зміни,
доповнення до запропонованої форми бюлетеня, затвердженого Лічильною
комісією? Інші зауваження?
Головуючий: Поставив на голосування затвердження форми бюлетеня,
запропонованої Лічильною комісією.
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення прийнято)
Головуючий: Запросив усіх депутатів за визначеним Лічильною комісією
порядком взяти участь у таємному голосуванні по питанню порядку денного
«Про звільнення з посади голови Теплицької районної ради Сокотнюк
Тетяни Степанівни».
(Після підрахунку голосів).
Головуючий: Продовжив роботу сесії. Від Лічильної комісії слово надав
заступнику голови Лічильної комісії Токарчуку В.М., який озвучив
результати таємного голосування по вирішенню питання порядку денного
«Про звільнення з посади голови Теплицької районної ради Сокотнюк
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Тетяни Степанівни», викладені в протоколі №2 Лічильної комісії (Протокол
№2 додається), а саме:
Загальна кількість депутатів районної ради
- 34;
Кількість виготовлених бюлетенів
- 34;
Кількість депутатів, які отримали бюлетені
- 21;
Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні - 21;
Кількість невикористаних бюлетенів
- 13;
Кількість бюлетенів визнаних недійсними
- 1;
Кількість голосів поданих за звільнення
з посади Сокотнюк Т.С.
- 1;
Кількість голосів поданих проти звільнення з посади
голови Теплицької районної ради Сокотнюк Т.С.
- 19.
Головуючий: За результатами, встановленими Лічильною комісією, які
внесено до протоколу №2, враховуючи те, що при голосуванні не набрано
необхідну більшість від загального складу Ради, Сокотнюк Т.С. з посади
голови Теплицької районної ради 7 скликання не звільнено.
Головуючий: Вніс пропозицію: «Затвердити протокол №2 Лічильної комісії
по питанню порядку денного «Про звільнення з посади голови Теплицької
районної ради Сокотнюк Тетяни Степанівни».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення № 528 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

4. СЛУХАЛИ:
Про
затвердження
«Комплексної
оборонноправоохоронної програми Теплицького району Вінницької області
на 2018-2020 роки в новій редакції
Доповідав: Григоренко В.І. – заступник військового комісара з
територіальної оборони, капітан.
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження
«Комплексної оборонно-правоохоронної програми Теплицького району
Вінницької області на 2018-2020 роки в новій редакції».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 517 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)
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5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми зайнятості населення
Теплицького району на період до 2020 року.
Доповідав: Чех О.Г. – начальник УПСЗН райдержадміністрації.
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження
Програми зайнятості населення Теплицького району на період до 2020 року».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 518 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

СЛУХАЛИ: Про план роботи Теплицької районної ради 7
скликання на 2019 рік.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження
Програми зайнятості населення Теплицького району на період до 2020 року».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 519 прийнято)
6.

(результати поіменного голосування додаються)
7. СЛУХАЛИ:

Про
затвердження
Статуту
комунального
некомерційного підприємства «Теплицький ЦПМД» в новій
редакції.
Доповідала: Тугай Л.С. – голова постійної комісії з питань охорони
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з
ветеранами, яка повідомила про те, що постійна комісія з питань
регламенту рекомендувала викласти підпункт 5.4 проекту Статуту в
наступній редакції: «Статутний капітал підприємства становить:
6891123,39 гривень (шість мільйонів вісімсот дев’яносто одна тисяча сто
двадцять три гривень тридцять дев’ять копійок)».
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження
Статуту комунального некомерційного підприємства «Теплицький ЦПМД» в
новій редакції» із вищезазначеним доповненням.
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 2.
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(рішення № 520 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КНП
«Теплицький ЦПМД» на 2019 рік».
Доповідав: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження
фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 521 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

9. СЛУХАЛИ: Про призначення директора КЗ «Теплицька ДМШ».
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про призначення
директора КЗ «Теплицька ДМШ».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення № 522 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

10. СЛУХАЛИ: Про майно спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Теплицького району. Перенесено розгляд
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Виступили:
- Красиленко І.Ф.- головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ», який вказав на те,
що дане питання необхідно до вивчити, так як в процесі виявилось багато
невирішених питань.
Головуючий: Чи є ще пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Поставив на голосування пропозицію: «Довивчити даний
проект рішення та розглянути його на наступній сесії».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)
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11. СЛУХАЛИ: Про окремі питання оплати праці голови районної
ради і заступника голови районної ради на 2019 рік.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про окремі питання
оплати праці голови районної ради і заступника голови районної ради на
2019 рік».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення № 523 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання майна.
Доповідав: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти РДА.
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про надання дозволу на
списання майна».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення № 524 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради
та голови райдержадміністрації.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження
розпоряджень голови районної ради та голови райдержадміністрації».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення № 525 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

14. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Теплицької районної ради до
голови Вінницької обласної державної адміністрації В. Коровія,
Народного депутата України Кучера М.І. щодо вирішення питання
ремонту центральної дороги в с. Бджільна.
Доповідав: Барановський В.В. – депутат районної ради.
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Головуючий: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про Звернення депутатів
Теплицької районної ради до голови Вінницької обласної державної
адміністрації В. Коровія, Народного депутата України Кучера М.І. щодо
вирішення питання ремонту центральної дороги в с. Бджільна».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення № 526 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Виступила: Сокотнюк Т.С., яка подякувала всім за довіру та зазначила,
що є ще дуже багато справ, вирішення яких потребує плідної праці депутатів
районної ради.
Головуючий: Повідомив, що питання порядку денного 43-ї позачергової
сесії вичерпано.
Головуюча: Оголосив сорок третю позачергову сесію Ради закритою та на
виконання вимог приписів ч.3 ст.8 Регламенту запропонував виконати
Державний Гімн України.
(Звучав Державний Гімн України).
Головуючий

А.Покропивний

Голова Теплицької районної ради

Т.Сокотнюк

Секретар

В.Барановський
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