ПРОТОКОЛ№8
засідання постійної комісії районної ради з питань законності, захисту
прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції
від 3 квітня 2017 року
Присутні:
Голова постійної комісії:
Члени комісії:
Відсутні члени комісії:

Тарасова В.П.
Дядя А.Ф., Козлик О.В., Правороцький Ф.С.
Бобкова О. М.,

Запрошені:
1. Берднікова Н.А. – начальник відділу з питань організаційної роботи
виконавчого апарату районної ради;
2. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
3. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради;
4. Сікал О. Ю. – головний спеціаліст відділу з питань організаційної
роботи виконавчого апарату районної ради.
Порядок денний:
1. Про звіт голови районної державної адміністрації Лисака А.Р. про
здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною
радою повноважень.
2. Про внесення змін до регламенту районної ради 7 скликання.
3. Про внесення змін до складу президії районної ради.
4. Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради 7 скликання.
5. Про уповноважену особу Іллінецької районної ради в робочих органах
Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
6. Про алгоритм проведення електронного декларування доходів депутатів
районної ради.
Перед початком засідання член комісії Дядя А.Ф. зауважив, чому не внесено
до порядку денного питання, передбачене на розгляд сесії «Про стан
законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку на
території Іллінецького району».
ВИСТУПИВ: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради,
повідомив, що питання не внесено у зв’язку з тим, що не надано інформації,
хоча завчасно були направлені звернення до керівників силових структур.
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Також голова районної ради перед засіданням комісії вкотре зателефонував
до Ковтуна О.М., проте відповіді не отримав.
Голова комісії Тарасова В.П. особисто зателефонувала до начальника
поліції, запитавши чи буде інформація розглядатись на сесії, на що він
запевнив, що на пленарному засіданні інформуватиме Ковальчук В.М. –
начальник СКП Іллінецького відділення Гайсинського відділу ГУНП у
Вінницькій області.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний комісії.
СЛУХАЛИ: 1. Про звіт голови районної державної адміністрації Лисака А.Р.
про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй
районною радою повноважень (інформація додається).
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Зазначила, що голова
райдержадміністрації публічно звітуватиме 5 квітня, також його звіт буде
оприлюднено. Запропонувала ознайомити членів комісії із текстовою
частиною звіту.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до регламенту районної ради 7 скликання.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Вказала на те, що при
внесенні пропонованих змін, порушується Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», адже за законом проекти рішень готуються
постійними комісіями.
ВИСТУПИВ: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради, зазначивши,
що зміни необхідні, адже Закон України «Про доступ до публічної інформації»
вимагає оприлюднення проектів рішень за 20 днів до пленарного засідання, а
зазвичай заявники звертаються із питаннями, порушуючи усі можливі строки.
Також повідомив, що проконсультувавшись із обласною Радою, вніс зміни,
аналогічні регламенту обласної Ради.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П.– голова постійної комісії, запропонувала
розглянути це питання на засіданні президії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання до порядку денного сесії. Рекомендовано
внести питання на розгляд президії районної ради.
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до складу президії районної ради.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії, пояснила, що у зв’язку з
тим, що Нечипоренка В.І. обрано заступником голови районної ради, необхідно
внести зміни до президії районної ради, ввівши уповноваженого представника
депутатської фракції Іллінецької районної партійної організації Аграрної партії
України в районній раді Попика Івана Володимировича.
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради 7
скликання.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії, пояснила, що у зв’язку з
тим, що Нечипоренка В.І. обрано заступником голови районної ради, його
членство в постійній комісії припиняється.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 5. Про уповноважену особу Іллінецької районної ради в робочих
органах Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії, повідомила, що у
випадку неможливості головою районної ради здійснювати свої повноваження,
уповноваженою особою в робочих органах Вінницької обласної асоціації органів
місцевого самоврядування потрібно визначити заступника голови районної ради
Нечипоренка В.І.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 6. Про алгоритм проведення електронного декларування доходів
депутатів районної ради.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради, пояснив особливості проведення електронного декларування та
відповідальність за відмову у заповненні електронної декларації (інформація
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію керуючого справами виконавчого апарату районної
ради взяти до відома.
По завершенню засідання член комісії Дядя А.Ф. запропонував розробити
Положення про порядок проведення таємного голосування. Депутати
підтримали пропозицію.

Голова постійної комісії

В.Тарасова

