ПРОТОКОЛ№7
засідання постійної комісії районної ради з питань законності, захисту прав
громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської
інтеграції
від 20 грудня 2016 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. Загороднюк С. А. – голова районної ради;
3. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
4. Струсь О.М. – головний спеціаліст-юрист виконавчого апарату районної
ради;
5. Сікал О. Ю. – головний спеціаліст з питань організаційної роботи
виконавчого апарату районної ради;
6. Купрій І. І. – начальник відділу економічного розвитку
райдержадміністрації;
7. Тищик О.Є. – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації.
Члени комісії внесли зміни в порядок денний.
Виступила: Тарасова В.П. з пропозицією внесення в порядок денний
питання розгляду проекту рішення «Про районний бюджет на 2017 рік», а також
заслухати його на засіданнях всіх комісій районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
Виступив: Дядя А. Ф. з пропозицією щодо внесення в порядок денний питання
«Про обрання заступника голови районної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «Проти» – 0, «Утрималось» – 1.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний комісії із внесеними
змінами.
Порядок денний:
1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Іллінецького
району за 2016 рік та затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району на 2017 рік.
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2. Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування та органів державної виконавчої влади Іллінецького району на
2017–2020 роки.
3.

4.

Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад».
Про план роботи районної ради на 2017 рік.

5. Про розгляд проекту рішення «Про районний бюджет на 2017 рік».
6. Про обрання заступника голови районної ради.
СЛУХАЛИ: 1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2016 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2017 рік.
Інформувала: Купрій І. І. – начальник відділу економічного розвитку
райдержадміністрації, ознайомила із ходом виконання програми за 2016 рік та
ознайомила присутніх із програмою економічного та соціального розвитку
Іллінецького району на 2017 рік .
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів
місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади Іллінецького
району на 2017–2020 роки.
Інформувала: Тищик О.Є. – начальник відділу інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації,
проінформувала про необхідність затвердження Програми висвітлення діяльності
органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади
Іллінецького району на 2017–2020 роки.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П. – голова постійної комісії, з пропозицією щодо
економного використання коштів, скорочення текстів привітань, оприлюднення
інформацій загального значення для району: рішення про бюджет.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
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СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад».
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 4. Про план роботи районної ради на 2017 рік.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд проекту рішення «Про районний бюджет на 2017 рік».
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії, висвітлила бюджет на 2017
рік, вказала на проблеми щодо недофінансування та скорочення видатків в 2017
році. Також пояснила важливість висвітлення бюджету на 2017 рік на всіх
депутатських комісіях.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести розгляд питання «Про районний бюджет на 2017 рік» на
засідання усіх постійних комісій районної ради.
СЛУХАЛИ: 6. Про обрання заступника голови районної ради.
Інформував: Дядя А.Ф.– член постійної комісії, запропонував підготовлений
проект рішення «Про обрання заступника голови районної ради» і запропонував
внести до порядку денного сесії..
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «Проти» – 0, «Утрималось» – 1.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П. – голова постійної комісії. Запропонувала доручити
голові районної ради оприлюднити цей проект на офіційному сайті районної ради
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «Проти» – 0, «Утрималось» – 1.
ВИРІШИЛИ: 1. Внести питання до порядку денного сесії районної ради;
2. Оприлюднити проект рішення «Про обрання заступника голови районної ради»
на офіційному сайті районної ради відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
Голова постійної комісії

В.Тарасова

