ПРОТОКОЛ№4
засідання постійної комісії районної ради з питань законності, захисту
прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції
від 13 квітня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії:
Тарасова В.П.
Члени комісії: Бобкова О. М., Козлик О.В., Правороцький Ф.С.
Відсутні члени комісії: Дядя А.Ф.,
Запрошені:
1. Гомон В.О. – начальник Іллінецького відділення поліції.
2. Дяченко Т.В. – директор комунального підприємства
«Ілінціфарм».
3. Коваленко О.С. – співробітник СБУ в Іллінецькому районі.
4. Козенко М.К. – військовий комісар Іллінецького об’єднаного
районного військового комісаріату.
5. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради.
6. Сенчук Т.В. – начальник відділу з питань комунальної
власності виконавчого апарату районної ради.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до регламенту районної ради 7 скликання.
2. Про затвердження Програми забезпечення виконання Іллінецькою
районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною
радою на 2016 рік.
3. Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад».
4. Про звіт директора комунального підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької
районної ради про економічну діяльність комунального підприємства за 2015
рік.
5. Про затвердження відзнак районного рівня.

Перед початком засідання до комісії звернулась Сенчук Т.В. –
начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату

районної ради. Запропонувала внести до порядку денного додаткове питання
щодо залучення кваліфікованих юристів для надання консалтингових послуг
з питань заборгованості орендної плати, рекомендованого комісією з питань
управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П.– голова постійної комісії, запропонувала
розглянути це питання, коли буде надано відповідний пакет документів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 0, «Проти» – 4, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати не вносити питання до порядку денного, а
вивчити і розглянути на наступному засіданні комісії.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П. – голова постійної комісії. Оскільки
виконавчим апаратом неодноразово вносилися зміни до регламенту,
запропонувала взяти за основу регламент обласної Ради, оприлюднений на
веб-сайті і обговорений громадськістю та депутатами, доопрацювати, внісши
усі необхідні зміни разово, а не щосесійно. Також внесла пропозицію зняти
два питання з порядку денного:
1. Про внесення змін до регламенту районної ради 7 скликання.
Запропонувала детально доопрацювати текстову частину, опираючись на
регламент Обласної ради і внести усі зміни одним рішенням;
2. Про звіт директора комунального підприємства «Іллінціфарм»
Іллінецької районної ради про економічну діяльність комунального
підприємства за 2015 рік., оскільки це питання ініціював член постійної
комісії Дядя А.Ф., відсутній наразі на засіданні, у зв’язку з хворобою. Він
просив згоди комісії розглянути це питання на наступному засіданні.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Зняти питання з порядку денного.
СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади та громад».
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Довела до відома
присутніх
мету
Комплексної
оборонно-правоохоронної
програми
Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад», зауваживши, що комісія районної ради з
питань фінансів, бюджету.

ВИСТУПИВ: Коваленко О.С. – співробітник СБУ в Іллінецькому районі.
Ознайомив із проблемами та потребами, порушеними в програмі, що
безпосередньо стосуються СБУ.
ВИСТУПИВ: Гомон В.О. – начальник Іллінецького відділення поліції.
Ознайомив із проблемами та потребами, порушеними в програмі, що
безпосередньо стосуються поліції.
ВИСТУПИВ: Козенко М.К. – військовий комісар Іллінецького об’єднаного
районного військового комісаріату.Ознайомив із проблемами та потребами,
порушеними в програмі, що безпосередньо стосуються фунціонування
районного військового комісаріату.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання до порядку
денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2016 рік.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Ознайомила
присутніх із основними завданнями та метою Програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання до порядку
денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження відзнак районного рівня.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Наголосив, що задля стимулу населення необхідно прийняти
рішення на сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання до порядку
денного сесії районної ради.
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