ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
12.11.2015 р.

м. Іллінці
Перша сесія сьомого скликання

Загальний склад ради
34 депутатів
Обрано депутатів
34 чол.
Присутніх на сесії
33 депутатів
В роботі сесії взяли участь:
Одарченко П.Я.,- депутат обласної ради ,
Лисак А.Р, - голова районної державної адміністрації,
Шубович І.В.- начальник Немирівського міжрайонного управління
відділу Немирівського СБУ.
Відкриває пленарне засідання 1 сесії районної ради 7 скликання голова
районної виборчої комісії Сидоренко І.П.
Шановні депутати!
Минув, визначений Конституцією України, термін діяльності
депутатів місцевих рад 6 скликання. 25 жовтня 2015 року відбулися вибори
депутатів місцевих рад, сільських, селищного, міського голів. Завершується
процес формування місцевих органів влади.
Відповідно до статті 25 Закону України „Про місцеві вибори” районна
виборча комісія здійснювала свої повноваження на території Іллінецького
району.
Згідно Закону, вибори депутатів районної ради здійснювалися за
пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за
виборчими списками місцевих організацій політичних партій із
закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які
поділяється багатомандатний виборчий округ Іллінецького району згідно
існуючого територіально-адміністративного устрою. Участь у висуванні
кандидатів у депутати взяли 9 політичних партій. Районною виборчою
комісією було зареєстровано 181 кандидат у депутати районної ради.
Комісія проаналізувала хід виборчої кампанії і прийшла до висновку,
що вибори пройшли демократично, без порушень законодавства, при явці
виборців близько 60%. Саме цей показник є одним з основних. У цілому
вибори показали, що відносна більшість населення району переймаються в
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чиї руки попадуть депутатські мандати, хто буде працювати в органах
місцевого самоврядування, кому вони довіряють бути при владі і хто
виправдає їх надії і сподівання.
Свідченням цього є те, що у голосуванні взяли участь 17909 виборців
району із 29620 внесених до списків, що становить 60,45 відсотка.
Найвищу активність під час виборів проявили виборці таких
територіальних громад як Леухівська, де проголосували – 81,83%,
Росоховатська – 81,32%, Копіївська – 77,44%, Якубівська – 75,61% та
Слободищенська – 73,44%.
Як свідчить протокол районної виборчої комісії про підсумки
голосування в багатомандатному виборчому окрузі та результати виборів
депутатів районної ради 7 скликання, що відповідно до статті 76 Закону
України „Про місцеві вибори”, районна комісія встановила, що
п’ятивідсотковий бар’єр подолали 5 політичних партій, які мають право на
участь у розподілі депутатських мандатів у багатомандатному виборчому
окрузі.
1. ІЛЛІНЕЦЬКА РО У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» за неї віддано 5618 голосів
виборців, що склало 32,34%,
2. ІЛЛІНЕЦЬКА РО ПП «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» за неї віддано
3442 голосів виборців, що склало 19,81%,
3. ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПП «ВО
«БАТЬКІВЩИНА» за неї віддано 3156 голосів виборців, що склало
18,17%,
4. ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ за неї віддано 2064 голосів виборців, що склало
11,88%,
5. ІЛЛІНЕЦЬКА РО ПП «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ –
УКРОП» за неї віддано 1013 голосів виборців, що склало 5,83%,
Сумарна кількість голосів виборців, отриманих місцевими організаціями
партій у багатомандатному виборчому окрузі складає 15293. Відповідно до
розрахунку зробленого районною виборчою комісією, який проведено
відповідно вимог Закону України «Про місцеві вибори», виборча квота
становить 449 голосів.
Відтак, до Іллінецької районної ради 7 скликання обрано 34 депутати.
Депутатські мандати отримали:
Від Іллінецької районної у Вінницькій області організації політичної партії
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» -12 депутатів:
Школьний Ігор сергійович
Гребенюк Олексій Володимирович
Митко Сергій Миколайович
Поступайло Олексій Іванович
Мороз Павло Андрійович
Гончар Сергій Віталійович
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Врещ Віталій В’ячеславович
Божнюк Сергій Васильович
Бойко Олександр Іванович
Гусак Юрій Михайлович
Колесник Володимир Миколайович
Тітаренко Сергій Володимирович
Від Іллінецької районної організації політичної партії
«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»- 8 депутатів:
Дядя Анатолій Феодосійович
Тарасова Валентина Петрівна
Шевчук Сергій Миколайович
Маруненко Олексій Григорович
Салій Володимир Миколайович
Хлищиборщ Олег Миколайович
Задорожна Надія Максимівна
Колосенко Олександр Дмитрович
Від Іллінецької районної партійної організації політичної
«Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» 7 депутатів:
Змієвець Леонід Миколайович
Сенчук Микола Олексійович
Дубова Людмила Петрівна
Загороднюк Сергій Анатолійович
Правороцький Федір Сидорович
Місяць Володимир Йосипович
Стельмащук Микола Сергійович

партії

Від Іллінецької районної партійної організації
«АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ»- 5 депутатів:
Нечипоренко Віктор Іванович
Козлик Олександр Васильович
Кобець Микола Миколайович
Попик Іван Володимирович
Янюк Леонід Степанович
Від Іллінецької районної організації політичної партії
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 2 депутати:
Кудина Павло Миколайович
Гончар Павло Михайлович.
Проте – двоє обраних депутатів від Іллінецької районної у Вінницькій
області організації політичної партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ» звернулися із заявами до районної виборчої комісії про
припинення дії представницьких мандатів депутатів районної ради у зв’язку
з тим, що обрані депутатами сільських рад, а саме: Тітаренко Сергій
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Володимирович – Дашівським селищним головою, Гончар Сергій
Віталійович – сільським депутатом Криштопівської сільської ради, та
депутат від Іллінецької районної організації політичної партії
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» Гончар Павло
Михайлович також звернувся
із заявою про припинення дії
представницьких мандатів депутатів районної ради у зв’язку з тим, що
обраний Кантелинським сільським головою.
Враховуючи ці зміни та керуючись п. 11 ст. 86 Закону України „Про
місцеві вибори” із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від
4 вересня 2015 року №676-VIII районна виборча комісія визнала обраним та
зареєструвала депутатами районної ради із виборчого списку Іллінецької
районної у Вінницькій області організації політичної партії «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» наступних за черговістю кандидатів
Швеця Віталія Анатолійовича та Товарову Тетяну Петрівну та від
Іллінецької районної організації політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» наступного за черговістю кандидата
Бобкову Олену Миколаївну.
Аналізуючи якісний склад депутатів районної ради, слід відмітити, що
серед них:
1. Були депутатами минулого 6 скликання 12 чол., що становить 35,3%
та 5 скликання 6 чол., що становить 17,6%
2. В депутатському корпусі:
жінок – 5 (14,7%),
чоловіків – 29 (85,3%)
3. Освіта у депутатів:
вища – 29 чол.,
професійно-технічна – 3 чол.,
середня спеціальна – 1чол.,
середня – 1чол.
4. Середній вік депутатів 47 років.
5. За складом:
педагоги – 2,
працівники культури – 1,
медичні працівники – 5,
керівники та працівники сільгосппідприємств – 13,
керівники та працівники підприємств, установ, організацій – 3,
представники райдержадміністрації – 2,
представники міської ради – 1,
приватні підприємці – 3,
непрацюючі – 3,
пенсіонери – 1,
6. Партійність.
«Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» - 1,
Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина” – 4,
Аграрна партія – 1,
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«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» - 2,
Позапартійних – 26
Районна виборча комісія зареєструвала обраних депутатів районної
ради відповідно до п. 1 ст. 89 Закону України «Про місцеві вибори» із
змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 4 вересня 2015
року №676-VIII і висловлює впевненість, що ви всі чесно і добросовісно
будете виконувати депутатські повноваження і виправдаєте високе довір’я
виборців.
Бажаю кожному з вас міцного здоров’я, виважених рішень та втілення
їх в життя.
Голова районної виборчої комісії Сидоренко І.П., вручив депутатам
посвідчення присутнім депутатам,
ще раз привітав їх з визнанням
повноважень та початком депутатської діяльності та зачитав проект рішення
«Про підсумки виборів депутатів районної ради в багатомандатному
виборчому окрузі, їх реєстрацію та визнання повноважень».
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про підсумки виборів депутатів районної ради в
багатомандатному виборчому окрузі, їх реєстрацію та визнання
повноважень» прийнято одноголосно
( рішення додається).
За пропозицією голови районної виборчої комісії
президію у кількості п’яти депутатів:

обрано тимчасову

1. Школьний Ігор Сергійович -депутат районної ради від політичної партії
«Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ»
2. Дядя Анатолій Феодосійович -депутат районної ради від політичної
партії «Громадянська позиція»
3. Стельмащук Микола Сергійович– депутат районної ради від
політичної партії ВО « Батьківщина»
4. Кудина Павло Миколайович- депутат районної ради від політичної
партії « Українське об’єднання
патріотів- Укроп»
5. Нечипоренко Віктор Іванович - депутат районної ради від політичної
«Аграрної партії України»
Кількісний і персональний склад тимчасової президії затверджується
одноголосно.
Головуючим пленарного засідання 1 сесії сьомого скликання члени
тимчасової президії одноголосно обрали Дядю А.Ф., депутата районної ради
від політичної партії «Громадянська позиція».
Головуючий запропонував депутатам обрати із числа депутатів секретаріат
для протоколювання сесії та лічильну комісію.
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Склад секретаріату затверджено в кількості трьох депутатів районної ради:
-Козлик Олександр Васильович - депутат районної ради від політичної
партії «Аграрна партія України»;
- Товарова Тетяна Петрівна
- депутат районної ради від політичної
партії «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Правороцький Федір Сидорович - депутат районної ради від
політичної партії ВО « Батьківщина».
Кількісний і персональний склад лічильної комісії одноголосно
затверджено в складі 5 депутатів. По представнику від кожної політичної
партії:
-Шевчук Сергій Миколайович - партія «Громадянська позиція»
-Кобець Микола Іванович
- Аграрна партія України
-Змієвець Леонід Миколайович- партія ВО « Батьківщина».
-Бойко Олександр Іванович- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»
-Бобкова Олена Миколаївна
партія « Українське об’єднання
патріотів- Укроп»
Лічильна комісія обрана на термін скликання ради.
Головою лічильної комісії на організаційному засіданні одноголосно обрано
Шевчука С.М., депутата районної ради від партії «Громадянська позиція»
( протокол №1 засідання лічильної комісії додається)
Головуючий на сесії Дядя А.Ф. запропонував депутатам порядок денний
першої сесії:
Порядок денний:
1. Про затвердження регламенту роботи першої сесії сьомого скликання.
2. Про обрання голови районної ради 6 скликання.
3 .Про обрання заступника голови районної ради.
Депутат районної ради від політичної партії ВО « Батьківщина»
Змієвець Л.М., проінформував депутатів, що в реанімаційному відділенні
м. Харків знаходиться важкопоранений учасник АТО Шишко В.М.,
житель с. Тягуна, якому вкрай необхідні кошти на лікування і запропонував
включити в порядок денний сесії додаткове питання щодо виділення йому
25 тис. грн.
Депутати одноголосно підтримали дану пропозицію.
Порядок денний пленарного засідання 1 сесії районної ради 7 скликання з
доповненням затверджується одноголосно.
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СЛУХАЛИ1: «Про затвердження регламенту роботи першої сесії сьомого
скликання»
Інформував: Дядя А.Ф., депутат районної ради, партія «Громадянська
позиція»
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження регламенту роботи першої сесії
сьомого скликання» прийнято одноголосно.
(Рішення додається)
СЛУХАЛИ 2: « Про обрання голови районної ради»
Інформував: Дядя А.Ф., депутат районної ради, партія «Громадянська
позиція»
Шановні депутати! Згідно з ч. 1 ст. 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» голова районної ради обирається відповідною
радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним
голосуванням.
Пропоную розпочати висування кандидатур на посаду голови
районної ради.
Виступили:
Шевчук С.М., депутат районної ради від політичної партії «Громадянська
позиція» запропонував на посаду голови районної ради - Тарасової
Валентини Петрівни, начальника фінансового управління районної
державної адміністрації.
Школьний І.С. депутат районної ради від політичної партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність» запропонував на посаду голови районної ради
від двох політичних сил: партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та
партії ВО « Батьківщина» кандидатуру
Загороднюка Сергія Анатолійовича, першого заступника голови
державної районної адміністрації.
Інших пропозицій не надійшло.
Депутати одноголосно проголосували за припинення висування кандидатур
на посаду голови районної ради та внесення до бюлетеня для таємного
голосування по виборах голови районної ради 7 скликання кандидатури:
-Загороднюка Сергія Анатолійовича,
- Тарасової Валентини Петрівни.
Депутати приступили до обговорення кандидатур.
Виступили:
Нечипоренко В.І., депутат районної ради від Аграрної партії України, :
Шановні депутати!
Сьогодні, коли швидкими темпами втрачаються економічний потенціал,
соціальні надбання та пріоритети району, здобуті за попередні роки,
закриваються чи переводяться в інші райони основні структурні підрозділи і
відомства, постійно виникають фінансові проблеми в бюджетній сфері,
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нездорова екологічна ситуація в деяких територіальних громадах району , на
думку частини депутатського корпусу, районну раду має очолити людина
високопрофесійна, розумна, авторитетна, досвідчений і відповідальний
керівник, який зуміє організувати й консолідувати всі дієві сили і ресурси
для якісних і позитивних змін, щоб з максимальним ефектом вирішувати
проблеми й питання на благо жителів Іллінеччини.
Таким кандидатом являється Тарасова В.П.
Нечиопоренко В.І. закликав депутатів зробити виважений висновок,
відкинути політичні амбіції і віддати перевагу людині, яка прикладе
максимум зусиль і досвіду для Іллінеччини.
Янюк Л.С., депутат районної ради від Аграрної партії України,
звернувся до Загороднюка С.А., кандидата на посаду голови районної ради
з запитанням щодо невиконання ним обіцянки, даної жителям Паріївської
територіальної громади по вирішенню ситуації з очисними спорудами, які
створюють екологічну і епідеміологічну загрозу для регіону. На його
думку це підриває довіру до спроможності кандидата займати керівну
посаду і вирішувати всього району.
Задорожна Н.М., депутат районної ради від партії «Громадянська
позиція» подякувала виборцям Іллінецького району за високу честь
представляти їх інтереси в районній раді.
Важлива місія - вибори голови районної ради вимагає від депутатів обрання
на цю відповідальну посаду людини високоосвіченої, з великим досвідом
роботи, широким колом спілкування з усіма керівниками району та області,
авторитетну і поважну. Такою на думку їх політичної сили є Тарасова В.П.,
1975 року народження, начальник фінансового управління РДА.
Вона має дипломи економіста по бухгалтерському обліку, магістра
фінансів, магістра державного управління. З 1998року працює в районній
держадміністрації, загальний стаж роботи -21 рік, в т.ч. на керівній посаді15 років. З 2006 року очолює фінансове управління Іллінецької РДА.
Тарасова В.П., активний учасник і переможець різного рівня конкурсів.
Маючи великий багаж знань, вона постійно втілює свій досвід в життя
району. Медичні працівники району вдячні , що начальник фінансового
управління разом з головою райдержадміністрації зуміли залучити в район
додаткові кошти для часткового погашення заборгованості по зарплаті та
енергоносіям.
Тарасова В.П. досить довго не давала згоди на висунення своєї
кандидатури на посаду голови районної ради. Лише після мотивації
депутатів районної ради працювати на благо розвитку району, покращити
економічні показники, відновити його статус перспективного і передового,
Валентина Петрівна погодилася.
Якщо прийде молодий, недосвідчений керівник, йому знадобиться багато
часу для набуття досвіду, вивчення проблем, входження в курс всіх справ,
знайомства з керівниками району та області, щоб звертатися до них за
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допомогою. А цього часу у нас немає. Ми можемо втратити район, а нам і
нашим нащадкам жити на Іллінеччині і ми хочемо бачити її успішною та
процвітаючою.
Тому, шановні депутати, давайте відкинемо політичні і партійні амбіції,
зважимо всі за і проти і підтримаємо кандидатуру Тарасової В.П. на посаду
голови районної ради.
Швець В.А., депутат районної ради від партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»
Шановні депутати !
Виступаю в підтримку Загороднюка Віталія Анатолійовича, кандидата на
посаду голови районної ради, молодого але вже досвідченого і професійного
державного службовця. Протягом останніх п’яти років Сергій Анатолійович
працював на керівних посадах в органах місцевого самоврядування та
органах виконавчої влади: три роки - заступником міського голови, два роки
- першим заступником голови районної державної адміністрації.
Це високоосвічена людина, яка в даний час здобуває другу вищу освітузавершує навчання в магістратурі Одеського регіонального інституту
Національної Президентської академії державного управління, паралельно
займається в Майстерні Європейської політики, проходив навчання та
тренінги в інших європейських проектах, таких як ДЕСПРО.
Те, що Сергій Анатолійович добрий хазяїн, демонструють позитивні
зміни, які відбувалися останніми роками в іллінцях. Жоден захід по
облаштуванню та благоустрою нашого міста не проходив без його участі.
Загороднюк С.А. гідний очолювати районну раду.
Прошу депутатів підтримати його кандидатуру.
Дядя А.Ф., депутат районної ради від партії «Громадянська позиція»
Шановні депутати!
Від нашого вибору сьогодні залежить робота районної ради.
Звичайно, перш за все, необхідно брати до уваги професіоналізм і ділові
якості, якими наділена Тарасова В.П, про що свідчать всі її дипломи, титули
і нагороди. Але якщо ставити в пріоритет перемогу на виборах, то мабуть
було б слушним керівну посаду віддати кандидату від партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність», а не політичній силі партії ВО « Батьківщина»,
яка по рейтингу третя в районі. Тим більше, за час роботи в попередньому
скликанні, її представники вже займали керівні посади в районній раді і
показали свою неспроможність вирішувати проблеми і відстоювати район.
Складається враження, що дехто йшов в депутати не задля служіння
громаді, а задля посад та крісел. Тому, сьогодні ми повинні прийняти
виважене і обдумане рішення і обрати головою районної ради людину
послідовну і професійну, якою вважаємо Валентину Петрівну. З нашою
силою мають рахуватися, тому що політична партія по рейтингу на виборах
зайняла друге місце.
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Школьний І.С., депутат районної ради від партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність»
Шановні депутати !
Зі сторони завжди легше оцінювати чиюсь роботу, порівнювати її з тим якби
зробив я в цій ситуації і оцінка завжди на свою користь. Але, попадаючи в
зону певної відповідальності, об’єктивних і суб’єктивних умов, керівник
набуває штампу « такий як всі». І не завжди від досвіду чи професіоналізму
залежить позитивне вирішення питань, залучення коштів, повнота
фінансування, втілення задуманих проектів.
Адже згідно закону « Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві ради це представницькі органи, які не є суб’єктами господарювання і не
заробляють гроші. Вони лише організовують робочий процес, приймають,
затверджують і
розподіляють бюджет, а делеговані повноваження
господарської діяльності передають районним державним адміністраціям.
І в цій ситуації вік людини не є перешкодою для керівної посади. Головне
- бажання працювати на позитивні зміни в районі, на благо жителів громади.
А це властиве Загороднюку С.А., кандидату на посаду голови районної
ради.
Що стосується проблеми очисних споруд на території Паріївської
сільської ради, про яку згадував депутат Янюк Л.С., то кілька років тому на
їх модернізацію виділялося 150 тис. грн., але чому ці кошти були
використані для інших цілей потрібно запитувати не в
Сергія
Анатолійовича, який на той час ще не працював у державній адміністрації.
Чомусь жителі громади не перекривали дороги, а політичні сили не
піарилися на цій ситуації.
Тому, пропоную припинити обговорення й приступити до процедури
голосування. А депутатів закликаю підтримати Загороднюка С.А., як
узгоджену кандидатуру від двох політичних сил «Блоку Петра Порошенка
«Солідарність» та ВО « Батьківщина», що мають більшість у раді, а це дає
надію на злагоджену і чітку роботу, яку ми зможемо оцінити через сто днів
його роботи .
Лисак А.Р., голова районної ради:
Шановні депутати! Вітаю всіх з обранням оновленого та дієвого складу
районної ради.
Сьогодні перед вами непросте завдання. Потрібно обрати голову ради із
двох достойних кандидатів, державних службовців, яких ми всі добре
знаємо. Їх освіта, досвід, професіоналізм не викликають сумнівів. Але
районна рада має бути об’єднуючим органом, де дослухаються і радяться із
всіма політичними силами, де не ведуться закулісні інтриги і не
вирішуються меркантильні особисті інтереси. Районна рада разом із
державною адміністрацією має працювати на успіх району. А це великою
мірою залежить від того, хто очолить районну раду. Всі це розуміють та
усвідомлюють. І не потрібно згадувати, що й коли, хтось не виконав,
потрібно думати за сьогодення. За наших людей, які чекають від нас
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виважених і розумних спільних дій, вирішення передвиборчих обіцянок,
поставлених
завдань, які будуть повсякчас контролювати прийняття і
виконання рішень. Тому, працювати потрібно всім разом, не
розпорошуючись. Пам’ятайте це і оберіть достойну людину, яка зуміє
об’єднати всі політичні сили, рахуватися, прислухатися і поважати думку
кожного, не бути політично заангажованим, вміти йти на компроміси і
поступки, але при цьому вміти відстояти свою думку й бути здатним на
конкретні дії.
Одарченко П.Я., депутат районної ради!
Шановні присутні!
Сьогодні оновлений депутатський корпус обирає голову районної ради. За
мою депутатську діяльність Іллінеччину завжди ставили в приклад за
взаєморозуміння між всіма гілками влади, за взаємодію і співпрацю, за
вміння сприймати, прислухатися, і радитися. Всі працювали на благо
Іллінеччини, і я завжди гордився за своїх земляків за свій район.
Дуже боляче, що
за останній період все це втрачено, почалися
непорозуміння й чвари. Політика роз’єднала і розсварила людей, а як
наслідок, втрачаються всі надбання і спільні досягнення. Тому закликаю вас,
не прив’язуватися в своєму виборі до партійної належності, а керуватися
розумом і серцем, обрати достойну людину, яка об’єднає всі політичні сили
в раді, і в тісному тандемі з райдержадміністрацією , депутатським
корпусом, керівниками всіх ланок буде активно й консолідовано працювати
над поверненням регіону доброї слави передового, благополучного і
злагодженого.
Депутати підтримали пропозицію головуючого про припинення
обговорення кандидатур.
Головуючий повідомив, що до бюлетеня по виборах голови районної ради
внесено дві кандидатури:
-Загороднюк Сергій Анатолійович;
-Тарасова Валентина Петрівна.
Депутати районної ради одноголосно затвердили виборчий бюлетень.
Шевчук С.М.,. депутат районної ради, голова лічильної комісії ,
коротко проінформував депутатів про порядок проведення процедури
таємного голосування .
Об’явлено перерву.
Після процедури таємного голосування по обранню голови районної
ради, виступив голова лічильної комісії Шевчук С.М. Він зачитав протокол
№2 засідання лічильної комісії по результатам виборів голови районної
ради, згідно якого, головою районної ради обрано Загороднюка Сергія
Анатолійовича: за-20 голосів, за Тарасову В.П. віддано 13 голосів.
( протокол №2, бюлетені додаються).
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Інформацію голови лічильної комісії депутати взяли до відома й
одноголосно затвердили протокол №2
ВИРІШИЛИ: рішення « Про обрання голови районної ради» прийнято
одноголосно
( рішення додається).
Загороднюк С.А., новообраний голова районної ради подякував
депутатам за високу довіру, запевнив, що докладе всіх зусиль для
консолідації і тісної співпраці районної ради з депутатським корпусом,
райдержадміністрацією, територіальними громадами на благо району.
Голова районної ради Загороднюк С.А. зачитав Присягу посадової
особи місцевого самоврядування.
Головуючий на сесії Дядя А.Ф. передав повноваження по дальшому
веденню сесії голові районної ради Загороднюку С.А., який запросив до
президії голову районної державної адміністрації Лисака А.Р. та депутата
Обласної ради Одарченка П.Я.,
СЛУХАЛИ: 3. «Про обрання заступника голови районної ради»
Інформував: Загороднюк С.А., голова районної ради, повідомив, що
відповідно п.3, ч. 6, ст. 55 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні» він пропонує на посаду заступника голови районної ради Швеця
Віталія Анатолійовича. Він людина молода але вже має високий освітній
рівень,відповідні знання, тривалий досвід роботи заступником в міській
раді, добру практику, реалізовані проекти. Людина комунікабельна і
професійна. Прошу депутатський корпус підтримати кандидатуру
Швеця В.А.
Голова лічильної комісії Шевчук С.М. нагадав депутатам порядок
таємного голосування, закликав провести вибори заступника голови
районної ради злагоджено й виважено, щоб далі продовжити роботу сесії.
Депутати одноголосно затвердили виборчий бюлетень для таємного
голосування, до якого внесено кандидатуру на посаду заступника голови
районної ради Швеця Віталія Анатолійовича.
На час проведення процедури таємного голосування об’явлено
перерву
Після завершення голосування, голова лічильної комісії Шевчук С.М.
проінформував депутатів, що відповідно до встановлених лічильною
комісією результатів голосування, зафіксованих у протоколі № 3,
Швець Віталій Анатолійович обраний заступником голови районної
ради: за -26, проти-7 ( протокол №3, бюлетені додаються).
Інформацію голови лічильної комісії депутати взяли до відома й
одноголосно затвердили протокол №3.
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Шевчук С.М.голова лічильної комісії привітав новообране керівництво
районної ради, звернувся до присутніх з проханням об’єднатися всім
політичним силам для злагодженої, консолідованої роботи, прийняття
виважених і ефективних рішень на протязі скликання задля благополучного,
мирного і достойного життя своїх виборців.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про обрання заступника голови районної ради»
прийнято одноголосно
( рішення додається).
Швець В.А., заступник голови районної ради, подякував депутатам за
довіру, запевнив, що свій досвід, знання, енергію, всі зусилля
спрямовуватиме на підвищення благополуччя Іллінецького району.
Запросив депутатський корпус до активної співпраці, взаєморозуміння і
підтримки.
Заступник голови районної ради зачитав Присягу посадової особи
місцевого самоврядування.
Після завершення розгляду основних питань порядку денного сесії
депутати повернулися до додаткового питання щодо виділення коштів на
лікування важкопораненому бійцю Шишку Володимиру.
Лисак А.Р.,голова районної державної адміністрації пояснив що
виділення коштів через сесію це затяжна процедура, яка потребує внесення
змін до відповідних програм та районного бюджету, а це скликання
бюджетної комісії, яка ще не утворена та позачергової сесії. Тому, щоб
оперативно вирішити цю ситуацію, запропонував присутнім депутатам,
керівникам сільгосппідприємств, головам територіальних громад зібрати
кошти готівкою і передати на лікування.
Депутати і присутні в залі одноголосно підтримали цю пропозицію.
На закінчення роботи сесії, голова районної державної адміністрації
привітав депутатів районної ради, новообране керівництво районної ради з
їх обранням і закликав всі політичні сили до об’єднання і консолідації в
важких умовах бюджетного 2016 року, до спільної і активної співпраці по
залученню коштів на місцях, вирішення проблем бюджетної і соціальної
сфери, захищенності вразливих верств населення, підняття іміджу та
відстоювання інтересів регіону.
Голова районної ради Загороднюк С.А. закриває пленарне засідання
першої сесії районної ради 7 скликання.
Звучить Гімн України
Голова районної ради

С.Загороднюк.
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