ПРОТОКОЛ№6
засідання постійної комісії районної ради з питань законності, захисту
прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції
від 9 листопада 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. Гончарук Р.М. – заступник військового комісара Іллінецького
об’єднаного комісаріату капітан;
3. Дем’янчик О.Ю. – старший інспектор-черговий майор поліції;
4. Самофал О.В. – керівник апарату Іллінецького районного суду
Вінницької області;
5. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради.
6. Струсь О.М. – головний спеціаліст-юрист виконавчого апарату
районної ради.
Порядок денний:
1. Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади та громад».
2. Про внесення змін до Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік.
3. Інформація голови постійної комісії районної ради з питань законності,
захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції Валентини Тарасової «Про нові форми
співпраці постійної комісії з громадською організацією «Україна –
Польша – Німеччина».
4. Про внесення змін до Положення про постійні комісії районної ради 7
скликання.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний комісії.
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СЛУХАЛИ: 1. Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади та громад».
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Зазначила, що
доповідачі з цього питання у своїх виступах повинні більше конкретизувати
про виконану роботу та результативність використання додатково виділених
коштів з районного бюджету.
ВИСТУПИЛА: Самофал О.В. – керівник апарату Іллінецького районного
суду Вінницької області (інформація додається).
ВИСТУПИЛА: Дем’янчик О.Ю. – старший інспектор-черговий майор
поліції (інформація додається).
ВИСТУПИВ: Дядя А.Ф., член комісії, висловив пропозицію заслухати
інформацію про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони
громадського порядку на території Іллінецького району на пленарному
засіданні сесії.
ВИСТУПИВ: Гончарук Р.М. – заступник військового комісара Іллінецького
об’єднаного комісаріату (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Вказала на те, які
зміни потрібно внести до Програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання до порядку денного сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 3. Інформація голови постійної комісії районної ради з питань
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики,
регламенту та європейської інтеграції Валентини Тарасової «Про нові форми
співпраці постійної комісії з громадською організацією «Україна – Польща –
Німеччина».
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Довела до відома
присутніх важливість співпраці з громадською організацією «Україна –
Польща – Німеччина». Також повідомила, що 27 жовтня 2016 року на базі
Іллінецького навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія
№2 відбувся семінар-тренінг для учнів 9-11 класів.Семінар-тренінг провела
голова громадської організації «Асоціація Євро клубів Вінниччини» та
керівник проекту Єлизавета Савчук. Його було організовано у формі
симулятивної рольової гри, що імітувала переговорний
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процес вступу до Європейського Союзу між країною-кандидатом і
органами Європейського Союзу. Проект «Формування майбутнього Європи»
поширює знання щодо європейської інтеграції і робить зрозумілими умови,
проблеми і шанси розширення ЄС, дає усвідомлення необхідності
проведення реформ в нашій державі, а також сприяє формуванню навичок
успішної взаємодії та розвитку аналітичних й ораторських здібностей учня.
Ділова гра „Формування майбутнього Європи” відбулася у формі
міжнародної конференції, під час якої, на основі специфічних інтересів країн
– членів ЄС та реальних сучасних проблем, необхідно було ухвалити рішення
щодо майбутнього Європейського Союзу. Учасники імітували переговорний
процес між країнами-кандидатами, які подали заявки на вступ до
Європейського Союзу, і відповідними структурами ЄС. Щоб показати роль і
значення засобів масової інформації у сучасній політиці, кілька учасників
виконували роль журналістів і випускали газету, де висвітлювали хід гри і
роботу кожної групи. Кожен учень отримав сертифікат, який засвідчив, що
його власник був успішним учасником одноденного семінару-тренінгу,
присвяченого процесу розширення ЄС. Також керівник проекту Єлизавета
Савчук вручила компакт-диски із навчальною та методичною інформацією
на тему європейської інтеграції та євроінтеграційних прагнень України, що
зміцнить навчально-методичну базу навчально-виховного комплексу та
стимулюватиме інтерес до вивчення європейської інтеграції.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію голови постійної комісії взяти до відома.
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Положення про постійні комісії
районної ради 7 скликання.
Інформував: Дядя А.Ф.– член постійної комісії, зазначивши, що
питання потребує доопрацювання і запропонував перенести його розгляд на
наступне засідання комісії.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П.– голова постійної комісії, підтримала
пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 0, «Проти» – 4, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання до порядку денного сесії. Перенести його
розгляд на наступне засідання комісії, детально доопрацювавши його.
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Голова постійної комісії

В.Тарасова

