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№5
смт Петрове

Голова районної ради:
Сакара Тамара Вікторівна
Добрий день шановні депутати та запрошені!
До районної ради сьомого скликання обрано 26 депутатів. Сьогодні, на п’яту сесію
районної ради прибуло 17 депутатів. Відсутніх - 9, з них: хворих – 4, у відряджені -2, з
невідомих причин - 3. На сесію запрошено:
- депутатів районної ради,
- голову Петрівської районної державної адміністрації,
- першого заступника голови Петрівської районної державної адміністрації,
- начальників управлінь, відділів Петрівської районної державної адміністрації,
- прокурора Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури,
- начальника Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП
України в Кіровоградської області,
- керівників територіальних органів, управлінь розташованих на території району,
- сільських, селищних голів,
- головного редактора комунального підприємства «Редакція районної газети та
радіомовлення Петрівського району»,
- виконавчий апарат районної ради.
Голова районної ради.
В міжсесійний період у нашому районі відбулися кадрові зміни:
1. Завідувачем сектору з питань державної реєстрації – державним реєстратором РДА
призначено Сорокіну Аллу Володимирівну
Шановні депутати та запрошені!
Дозвольте п’яту сесію районної ради сьомого скликання оголосити відкритою.
Звучить Гімн України.

Голова районної ради:
Шановні депутати! Відповідно до Регламенту районної ради сьомого скликання для
ведення протоколу нам необхідно обрати секретаря сесії. Які будуть пропозиції? Слово
надається депутату районної ради сьомого скликання Поворознюку Олександру
Григоровичу.
Поворознюк О. Г.:
Вношу пропозицію обрати секретарем п’ятої сесії депутата районної ради сьомого
скликання Когут Людмилу Леонідівну.
Голова районної ради:
Надійшла пропозиція обрати секретарем п’ятої сесії депутата районної ради Когут
Людмилу Леонідівну.
Хто за те, щоб секретарем сесії обрати депутата районної ради Когут Людмилу
Леонідівну, прошу голосувати картками: «за» – зеленого кольору, «проти» – червоного
кольору, «утримався» – блакитного кольору.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
Таким чином секретарем п’ятої сесії обрано депутата районної ради Когут Людмилу
Ленідівну. Прошу Вас зайняти робоче місце в президії.
Переходимо до розгляду порядку денного що пропонується на розгляд сесії:
1. Про заслуховування інформації начальника Петрівського відділення поліції
Долинського відділу Поліції ГУНП України в Кіровоградській області про стан законності,
боротьби із злочинністю,охорони громадського порядку та результати діяльності на
території Петрівського району за 2015 рік.
2. Про районну комплексну програму протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки і порядку на 2016 – 2018 роки.
Питання вноситься головою Петрівської районної ради.
Інформує: начальник Петрівського відділення поліції
Долинського відділу поліції ГУНП
України в
Кіровоградській
області
Лисенко
Олександр
Олександрович.
3. Про звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Петрівського району за 2015 рік.
Питання вноситься головою Петрівської районної
державної адміністрації.
Інформує: начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури Петрівської районної
державної
адміністрації
–
Горбанець
Геннадій
Миколайович.
4. Про районну програму «Ліси Петрівщини» на 2016-2020 роки.
Питання вноситься головою Петрівської районної
державної адміністрації.
Інформує: лісничий Петрівського лісництва ДП
«Долинське лісове господарство» - Любченко Валерій
Васильович.
5. Про звіт про виконання районної програми «Протидії поширення наркоманії,
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на
2011-2015 роки».
6. Про районну програму протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2016-2020 роки.
Питання вноситься головою Петрівської районної

державної адміністрації.
Інформує: директор районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді – Стулій Оксана Анатоліївна.
7. Про звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року
№12 «Про районний бюджет на 2016 рік».
Питання вноситься головою Петрівської районної
державної адміністрації.
Інформує: начальник фінансового управління Петрівської
районної державної адміністрації - Овдій Галина
Тарапонівна.
9. Про звіт про виконання районної програми забезпечення житлом дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на період до 2015 року.
10. Про звіт про виконання районної цільової Програми «Молодь Петрівщини» на
2011-2015 роки.
Питання вноситься головою Петрівської районної
державної адміністрації.
Інформує: начальник служби у справах дітей районної
державної адміністрації – Лугова Ірина Іванівна.
11. Про звіт про виконання районної програми газифікації населених пунктів
Петрівського району на 2007-2010 роки та до 2015 року.
12. Про звіт про виконання районної Програми реконструкції мереж зовнішнього
освітлення Петрівського району на 2011-2015 роки.
13. Про затвердження положення про порядок встановлення у Петрівському районі
пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок.
Питання вноситься головою Петрівської районної
державної адміністрації.
Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства Петрівської районної
державної адміністрації – Заєць Світлана Вікторівна.
14. Про виконання районної програми “Оборона” на 2011 – 2015 роки.
Питання вноситься головою Петрівської районної
державної адміністрації.
Інформує: військовий комісар Петрівського райвіськомату
– Братченко Олександр Володимирович.
15. Про звіт про виконання районної програми розвитку культури на 2013 – 2015 роки
Питання вноситься головою Петрівської районної
державної адміністрації.
Інформує: начальник відділу культури і туризму
Петрівської районної державної адміністрації –Подкопаєва
Наталія Вікторівна.
16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту села Йосипівка Йосипівської сільської ради.
17. Про припинення юридичної особи комунального підприємства «Редакція районної
газети та радіомовлення Петрівського району».
18. Про затвердження Статуту, структури та чисельності комунального закладу
«Редакція районного радіомовлення Петрівського району» (Радіо «Голос Петрівщини»).
19. Про затвердження редакційного статуту та призначення членів редакційної ради
комунального закладу «Редакція районного радіомовлення Петрівського району» (Радіо
«Голос Петрівщини»).
20. Про затвердження положення про сектор Петрівської районної ради з реєстрації
місця проживання фізичних осіб.

21. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Петрівської районної ради сьомого
скликання.
Питання вноситься головою Петрівської районної ради.
Інформує: керуючий справами виконавчого апарату
районної ради – Гнатюк Борис Іванович.
22. Про внесення змін до Статуту Петрівського комбінату комунальних підприємств.
Питання вноситься головою Петрівської районної ради.
Інформує: начальник Петрівського комбінату
комунальних підприємств - Колісник Володимир
Андрійович.
23. Про затвердження річних результатів діяльності комунального підприємства
«Капітального будівництва» за 2015 рік.
Питання вноситься головою Петрівської районної ради.
Інформує: виконуючий обов’язки директора
комунального підприємства «Капітального будівництва»Смірнов Олександр Павлович.
24. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельної ділянки що надається в оренду громадянину Рябцю Віктору Олександровичу .
25. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельної ділянки що відводиться в оренду громадянину Філіпенку Миколі Степановичу.
26. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельної ділянки переданої у власність громадянці Чуприні Катерині Григорівні.
Питання вноситься головою Петрівської районної ради.
Інформує: керуючий справами виконавчого апарату
районної ради – Гнатюк Борис Іванович.
27. Різне.
- про подання депутатами районної ради декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік;
- про петиції.
Ставлю порядок денний п’ятої сесії районної ради сьомого скликання на голосування
за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
Голова районної ради:
В кого будуть зміни чи доповнення до порядку денного? Немає.
Ставлю порядок денний п’ятої сесії районної ради сьомого скликання на голосування
в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
Голова районної ради:
Відповідно до Регламенту районної ради сьомого скликання вносяться такі пропозиції
щодо ведення сесії:
- засідання провести з 10.00 до 13.00 години без перерви;

для доповіді надається до 30 хвилин, для інформації - до 10 хвилин, виступів –
до 7 хвилин (додатково 1 хвилина).
На випадок більш швидкого розгляду питань порядку денного, сесію закінчити раніше
зазначеного часу.
Хто за такий регламент п’ятої сесії? Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
Голова районної ради:
Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного.
Слово по першому
питанню черги денної, надається Лисенку Олександру
Олександровичу - начальнику Петрівського відділення поліції Долинського відділу Поліції
ГУНП України в Кіровоградській області.
Прошу, Олександре Олександровичу, інформуйте по питанню «Про заслуховування
інформації начальника Петрівського відділення поліції Долинського відділу Поліції ГУНП
України в Кіровоградській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського району за
2015 рік».
Лисенко О. О.:
(Проінформував депутатів та присутніх на сесії районної ради про стан законності,
боротьби із злочинністю,охорони громадського порядку та результами діяльності на
території Петрівського району за 2015 рік).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Олександра Олександровича?
Будь ласка, Поворознюк Олександр Григорович, Вам слово.
Поворознюк О. Г.:
Яку міру покарання поніс житель села Богданівка Ткач Юрій Михайлович за збитки,
що надано великою рогатою худобою, яку він утримує без нагляду і вона бродить де попало,
на огородах у людей, на полях, в заповіднику, який знаходиться на території Богданівської
сільської ради?
Лисенко О. О.:
Питання щодо утримання великої рогатої худоби громадянином Ткачом Ю. М.
порушовалося поліцією, ветеринарною інспекцією, районною державною адміністрацією,
але законного вирішення даного питання поки що немає.
За крадіжки майна та нанесення тілесних ушкоджень особам, що проживають в селі
Богданівка, громадянин Ткач Ю. М. знаходиться на обліку в поліції. В даний час
оформаляється ще ряд документів стосовно даного громадянина, які в найближчий час
будуть передані до суду і буде прийняте судове рішення по даній справі.
Голова районної ради:
В сесійній залі знаходиться Богданівський сільський голова Доцяк Сергій Іванович.
Будь ласка, проінформуйте депутатів та присутніх на сесії щодо конфлікту, який існує між
териториальною громадою та громадянином Ткачом. Чи розроблені у вашій сільській раді
правила благоустрою, чи працює адміністративна комісія Богданівської сільської ради.
Доцяк С. І.:
В своєму виступі повідомив про ті заходи, які проводить сільська рада для вирішення
питання щодо порушення правил утримання великої рогатої худоби громадянином Ткачом,
але на превеликий жаль, питання на даний час не вирішено.
Голова районної ради:
В мене запитання до Олександра Олександровича. Поясніть причину приросту
вчинених злочинів в 2015 році?
Лисенко О. О.:

В першу чергу це пов’язано з ситуацією, яка склалася в цілому в державі. Безробіття,
за для збагачення вчиняються крадіжки, це і є основна причина збільшення злочинів.
Голова районної ради:
Які у депутатів ще будуть запитання до Олександра Олександровича?
Будь ласка, Поворознюк Олександр Григорович.
Поворознюк О. Г.:
Чим можуть допомогти депутати, щоб навести порядок на річці стосовно бракон’єрів?
Лисенко О. О.:
Це питання обговорено разом з головою районної державної адміністрації і в даний
час проводяться ряд заходів для усунення вищевказаних порушень.
Голова районної ради:
Які у депутатів ще будуть запитання до Олександра Олександровича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Питання обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення
районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть ще зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 62 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання «Про районну комплексну програму протидії злочинності,
підтримання публічної безпеки і порядку на 2016 – 2018 роки».
Прошу, Олександре Олександровичу, інформуйте по даному питанню.
Лисенко О. О.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради з проектом районної
комплексної програми протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на
2016 – 2018 роки).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Олександра Олександровича?
Будь ласка, Поворознюк Олександр Григорович.
Поворознюк О. Г.:
Скільки необхідно коштів для встановлення камер спостережень?
Лисенко О. О.:
Згідно розроблених схем для встановлення відеокамер на території району програмою
передбачено кошти близько 150 тис. грн.
Голова районної ради:
Які у депутатів ще будуть запитання до Олександра Олександровича?
Будь ласка, Когут Людмила Леонідівна.
Когут Л. Л.:
В мене не запитання, а виступ. На засіданні галузевої постійної комісії районної ради
Олександр Олександрович інформував по всіх проблемних питаннях, які є у відділені
поліції. Це і відсутність необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів, в край
незадовільний технічний стан автомобілів, з чотирьох існуючих - справний тільки один.

Фінансова допомога поліції необхідна і суттєва. Необхідно надати таку допомогу, а тоді і
вимагати результати роботи.
Голова районної ради:
Які у депутатів ще будуть запитання до Олександра Олександровича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Проект програми обговорено на
засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект
рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?
Будь ласка, Самохвал Тамара Василівна.
Самохвал Т. В.:
В мене зміни не до проекту рішення, а до самої програми. Пропоную доповнити
додаток 3 наступним пунктом: «Придбання паливо-мастильних матеріалів на попередження,
виявлення та припинення терористичних посягань, насамперед з боку спецслужб РФ, інших
організацій, окремих осіб на шкоду державній безпеці». Та передбачити на це кошти, в сумі
40 тис. грн.
Голова районної ради:
Ставлю пропозицію озвучену Самохвал Тамарою Василівною на голосування. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть ще зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 63 (додається).
Голова районної ради:
Слово по наступному питанню
черги денної надається Горбанцю Геннадію
Миколайовичу – начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
Петрівської районної державної адміністрації.
Прошу, Геннадіє Миколайовичу, інформуйте по питанню «Про звіт про виконання
Програми економічного і соціального розвитку Петрівського району за 2015 рік».
Горбанець Г. М.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із звітом про виконання
Програми економічного і соціального розвитку Петрівського району за 2015 рік).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Геннадія Миколайовича?
Будь ласка, Лукашов Олександр Сергійович.
Лукашов О. С.:
В мене не запитання, а виступ. У звіті про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Петрівського району за 2015 рік в розділі агропромисловий комплекс
наголошувалось на зменшення показників розвитку тваринництва. В сесійні залі присутні

сільгоспвиробники, хочу рекомендувати їм покращити роботу з розвитку тваринництва, адже
це робочі місця на протязі всього року.
Які у депутатів ще будуть запитання до Геннадія Миколайовича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Його обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення
районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» -0.
Приймається.
Голова районної ради:
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?
Якщо змін і доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 64 (додається).
Голова районної ради:
Слово по наступному питанню черги денної надається, Любченку Валерію
Васильовичу - лісничому Петрівського лісництва ДП «Долинське лісове господарство».
Прошу, Валеріє Васильовичу, інформуйте по питанню «Про районну програму «Ліси
Петрівщини» на 2016-2020 роки».
Любченко В. В.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із проектом районної
програми «Ліси Петрівщини» на 2016-2020 роки»).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Валерія Васильовича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Його обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення
районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» -0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?
Якщо змін і доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 65 (додається).

Голова районної ради:
Слово, по наступних питаннях черги денної надається Стулій Оксані Анатоліївнідиректору районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Прошу, Оксано Анатоліївно, інформуйте по питанню «Про звіт про виконання
районної програми «Протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки».
Стулій О. А. :
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради зі звітом про виконання
районної програми протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Оксани Анатоліївни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Звіт обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення
районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» -0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?
Якщо змін і доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 66 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання черги денної «Про районну програму протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2016-2020 роки».
Прошу, Оксано Анатоліївно, інформуйте по даному питанню.
Стулій О. А. :
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із проектом районної
програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2016-2020 роки).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Оксани Анатоліївни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Проект програми обговорено на
засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект
рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» -0.
Приймається.
Голова районної ради:

У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?
Якщо змін і доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 17,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 67 (додається).
Голова районної ради:
Слово, по наступних питаннях черги денної надається Овдій Галині Тарапонівні –
начальнику фінансового управління Петрівської районної державної адміністрації.
Прошу, Галино Тарапонівно, інформуйте по питанню «Про звіт про виконання
районного бюджету за 2015 рік».
Овдій Г. Т.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із звітом про виконання
районного бюджету за 2015 рік).
Голова районної ради
Які у депутатів будуть запитання до Галини Тарапонівни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Звіт обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення
районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 16,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 16,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 68 (додається).
Шановні депутати з сесійної зали вийшов депутат районної ради Лукашов О. С. тому участі в
голосуванні він не бере.
Голова районної ради:
Наступне питання «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 25 грудня
2015 року №12 «Про районний бюджет на 2016 рік». .
Прошу, Галино Тарапонівно, інформуйте по даному питанню.
Овдій Г. Т.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із змінами та
доповненнями до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року №12 «Про районний
бюджет на 2016 рік»).
Голова районної ради
Які у депутатів будуть запитання до Галини Тарапонівни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Зміни до бюджету на 2016 рік
обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти
проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.

Результати голосування:
«за» - 16,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
Голова районної ради:
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?
Будь ласка, Овдій Галина Тарапонівна.
Овдій Г. Т.:
Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із додатковими
пропозиціями щодо змін до районного бюджету на 2016 рік (додаються).
Голова районної ради:
Ставлю пропозицію, озвучену Галиною Тарапонівною, на голосування. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 16,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть ще зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 16,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 69 (додається).
Голова районної ради:
Шановні депутати, покинула пленарне засідання депутат районної ради
Самохвал Т. В., але необхідний кворум для прийняття рішень є, тому продовжуємо свою
роботу.
Голова районної ради:
Слово, по наступних питаннях черги денної надається Луговій Ірині Іванівні –
начальнику служби у справах дітей Петрівської районної державної адміністрації.
Прошу, Ірино Іванівно, інформуйте по питанню «Про звіт про виконання районної
програми
забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, на період до 2015 року».
Лугова І. І.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із звітом про виконання
програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа, на період до 2015 року).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Ірини Іванівни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Звіт програми обговорено на
засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект
рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.

Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 70 (додається).
Голова районної ради:
Шановні депутати, покинула пленарне засідання депутат районної ради Больбот Ю. І.,
але необхідний кворум для прийняття рішень є, тому продовжуємо свою роботу.
Голова районної ради:
Наступне питання черги денної «Про звіт про виконання районної цільової Програми
«Молодь Петрівщини» на 2011-2015 роки».
Прошу, Ірино Іванівно, інформуйте по даному питанню.
Лугова І. І.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із звітом районної цільової
Програми «Молодь Петрівщини» на 2011-2015 роки).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Ірини Іванівни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Звіт програми обговорено на
засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект
рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 14,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
Голова районної ради:
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 14,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 71 (додається).
Прошу лічильну комісію звернути увагу, що до сесійної зали повернувся депутат
районної ради Лукашов О. С.
Голова районної ради:
Слово, по наступних питаннях черги денної, надається Заєць Світлані Вікторівні –
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
Петрівської районної державної адміністрації.
Прошу, Світлано Вікторівно, інформуйте по питанню «Про звіт про виконання
районної програми газифікації населених пунктів Петрівського району на 2007-2010 роки та
до 2015 року».
Заєць С. В.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради зі звітом про виконання
районної програми газифікації населених пунктів Петрівського району на 2007-2010 роки та
до 2015 року).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Світлани Вікторівни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Звіт програми обговорено на
засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект
рішення районної ради з даного питання за основу.

Пропоную за рекомендацією галузевої постійної комісії районної ради проект
рішення з даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть ще зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 72 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання «Про звіт про виконання районної Програми реконструкції мереж
зовнішнього освітлення Петрівського району на 2011-2015 роки».
Прошу, Світлано Вікторівно, інформуйте по даному питанню.
Заєць С. В.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із звітом про виконання
районної Програми реконструкції мереж зовнішнього освітлення Петрівського району на
2011-2015 роки).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Світлани Вікторівни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Звіт про виконання програми
обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує
прийняти проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть ще зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 73 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання «Про затвердження положення про порядок встановлення у
Петрівському районі пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок».
Прошу, Світлано Вікторівно, інформуйте по даному питанню.
Заєць С. В.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із Положенням про
порядок встановлення у Петрівському районі пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних
дощок).
Голова районної ради:
Які будуть запитання до Світлани Вікторівни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Текст положення обговорено на
засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект

рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть ще зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 74 (додається).
Голова районної ради:
Слово, по наступному питанню черги денної, надається Братченку Олександру
Володимировичу – військовому комісару Петрівського райвіськомату.
Прошу, Олександре Володимировичу, інформуйте по питанню «Про виконання
районної програми “Оборона” на 2011 – 2015 роки».
Братченко О. В.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із виконанням районної
програми “Оборона” на 2011 – 2015 роки.).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Олександра Володимировича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Звіт про виконання програми
обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти
проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» -0.
Приймається.
Голова районної ради:
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?
Якщо змін і доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 75 (додається).
Голова районної ради:
Слово, по наступному питанню черги денної, надається Подкопаєвій Наталії
Вікторівні – начальнику відділу культури і туризму Петрівської районної державної
адміністрації.
Прошу, Наталіє Вікторівно, інформуйте по питанню «Про звіт про виконання
районної програми розвитку культури на 2013 – 2015 роки».

Подкопаєва Н. В.:
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради із звітом про виконання
районної програми розвитку культури на 2013 – 2015 роки).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Наталії Вікторівни? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Звіт про виконання вищевказаної
програми обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує
прийняти проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
Голова районної ради:
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 76 (додається).
Голова районної ради:
По наступних питаннях черги денної слово надається Гнатюку Борису Івановичу –
керуючому справами виконавчого апарату районної ради.
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по питанню «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села
Йосипівка Йосипівської сільської ради».
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із проектом рішення про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту села Йосипівка Йосипівської сільської ради).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Його обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення
районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 77 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання «Про припинення юридичної особи комунального підприємства
«Редакція районної газети та радіомовлення Петрівського району».
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по даному питанню.
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із рішенням про
припинення юридичної особи комунального підприємства «Редакція районної газети та
радіомовлення Петрівського району).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Його обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення районної
ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 78 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання
«Про затвердження Статуту, структури та чисельності
комунального закладу «Редакція районного радіомовлення Петрівського району» (Радіо
«Голос Петрівщини»).
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по даному питанню.
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із Статутом, структурою та
чисельністю комунального закладу «Редакція районного радіомовлення Петрівського
району» (Радіо «Голос Петрівщини»)).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Статут і структуру комунального
закладу обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує
прийняти проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:

«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 79 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання «Про затвердження редакційного статуту та призначення членів
редакційної ради комунального закладу «Редакція районного радіомовлення Петрівського
району» (Радіо «Голос Петрівщини»).
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по даному питанню.
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із редакційним статутом та
складом редакційної ради вищевказаного комунального закладу).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Редакційний статут і склад
редакційної ради обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка
рекомендує прийняти проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 80 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання «Про затвердження положення про сектор Петрівської районної
ради з реєстрації місця проживання фізичних осіб».
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по даному питанню.
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із положенням про сектор
Петрівської районної ради з реєстрації місця проживання фізичних осіб).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Вищевказане положення
обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти
проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.

Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 81 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Петрівської
районної ради сьомого скликання.».
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по даному питанню.
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із змінами та доповненнями
до Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Зміни та доповнення до
Регламенту обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка
рекомендує прийняти проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 82 (додається).
Голова районної ради:
Слово, по наступному питанню черги денної, надається Коліснику Володимиру
Андрійовичу – начальнику Петрівського комбінату комунальних підприємств.
Прошу, Володимире Андрійовичу, інформуйте по питанню «Про внесення змін до
Статуту Петрівського комбінату комунальних підприємств».
Колісник В. А.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із змінами до Статуту
Петрівського комбінату комунальних підприємств).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Володимира Андрійовича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Зміни до статуту підприємства
обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти
проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» -0.
Приймається.
Голова районної ради:
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?

Якщо змін і доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 83 (додається).
Голова районної ради:
Слово, по наступному питанню
черги денної надається, Смірнову Олександру
Павловичу – виконуючому обов’язки директора комунального підприємства «Капітального
будівництва».
Прошу, Олександре Павловичу, інформуйте по питанню «Про затвердження річних
результатів діяльності КП «Капітального будівництва»за 2015 рік».
Смірнов О. П.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із річними результатами
діяльності КП «Капітального будівництва» за 2015 рік).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Олександра Павловича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Результати діяльності
підприємства за 2015 рік обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради,
яка рекомендує прийняти проект рішення районної ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання прийняти за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» -0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради?
Якщо змін і доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 84 (додається).
Голова районної ради:
По наступних питаннях черги денної слово надається Гнатюку Борису Івановичу –
керуючому справами виконавчого апарату районної ради.
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по питанню «Про затвердження технічної
документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки що надається в оренду
громадянину Рябцю Віктору Олександровичу».
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із проектом рішення про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки що
надається в оренду громадянину Рябцю Віктору Олександровичу).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Його обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення
районної ради з даного питання за основу.

Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії, проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 85 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання «Про затвердження технічної документації по нормативній
грошовій оцінці земельної ділянки що відводиться в оренду громадянину Філіпенку Миколі
Степановичу».
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по даному питанню.
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із рішенням про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки що
відводиться в оренду громадянину Філіпенку Миколі Степановичу).
Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Його обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення районної
ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 86 (додається).
Голова районної ради:
Наступне питання «Про затвердження технічної документації по нормативній
грошовій оцінці земельної ділянки переданої у власність громадянці Чуприні Катерині
Григорівні».
Прошу, Борисе Івановичу, інформуйте по даному питанню.
Гнатюк Б. І.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із проектом рішення про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки
переданої у власність громадянці Чуприні Катерині Григорівні).

Голова районної ради:
Які у депутатів будуть запитання до Бориса Івановича? Немає.
Проект рішення районної ради депутатам роздано. Його обговорено на засіданні
галузевої постійної комісії районної ради, яка рекомендує прийняти проект рішення районної
ради з даного питання за основу.
Пропоную, за рекомендацією галузевої постійної комісії проект рішення з даного
питання проголосувати за основу. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Приймається.
У кого будуть зміни і доповнення до проекту рішення районної ради? Якщо змін і
доповнень немає, ставлю проект рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати.
Результати голосування:
«за» - 15,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.
Прийнято рішення районної ради № 87 (додається).
Голова районної ради:
Переходимо до питання «Різне».
Інформацію по першому питанню надам я.
(Ознайомила депутатів та присутніх на сесії районної ради про подання депутатами
районної ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2015 рік).
Голова районної ради:
З наступного питання «Про електроні петиції»проінформує вас Колісник Геннадій
Миколайович – начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради.
Колісник Г. М.:
(Ознайомив депутатів та присутніх на сесії районної ради із сайтом районної ради про
електроні петиції та правилами його користування).
Голова районної ради:
Які будуть запитання до Геннадія Миколайовича? Немає.
Інформацію приймаємо до відома.
В кого з депутатів є ще питання для розгляду в різному. Немає.
Шановні депутати!
Питання, які виносилися на пленарне засідання районної ради, розглянуті.
У кого є зауваження, пропозиції щодо ведення пленарного засідання? Немає.
Таким чином, другу сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою.
Звучить Гімн України
Голова районної ради

Т. Сакара

