УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
============================================================
ПРОТОКОЛ
05.07.2016 року

10 сесія 7 скликання

Всього депутатів

26

Присутніх на сесії

17 депутатів

Голова ради

В. Ящук

Секретар

Н. Чигрин

ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
2. Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
3. Про передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
4. Про затвердження положення про відділи Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
5. Про надання повноважень з надання послуг у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
6. Про внесення змін до рішення 2 сесії 7 скликання від 11.11.2015 року «Про
утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської ради сьомого
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скликання».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
7. Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 17.12.2015 року «Про
закріплення за депутатами території міста та сіл Неменка і Борисівка».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
8. Земельні питання.
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
9. Різне.
Сесію відкрив міський голова Ящук Володимир Миколайович.
Шановні депутати і запрошені!
Із 26 обраних депутатів Іллінецької міської ради 7 скликання на десяту сесію
міської ради прибуло 17 депутатів, відсутніх 9 депутатів.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Наша сесія є правомочною. А тому дозвольте десяту
сесію міської ради 7 скликання вважати відкритою.
Прозвучав гімн України.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Нам необхідно прийняти порядок
денний десятої сесії міської ради. Запропонований порядок денний вам
розданий.
Є пропозиція порядок денний прийняти за основу.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» запропонований порядок денний 10 сесії 7 скликання проголосували всі
присутні депутати (всього 17 чол.). «Проти», «Утримались» - немає.
Рішення прийнято.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть доповнення щодо порядку
денного?
Секретар міської ради Чигрин Н.А запропонувала включити додатково до
порядку денного в земельні питання: «Про внесення зміни до порядкового
номера 9, додатку рішення 19 сесії 6 скликання від 02.08.2008 року «Про
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам»
стосовно Вітюка І.П.» та виключити з порядку денного питання: «Про списання
основних засобів».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Є пропозиція включити до порядку денного
запропоноване питання та виключити питання «Про списання основних
засобів».
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» включення додатково до порядку денного запропонованого питання «Про
внесення зміни до порядкового номера 9, додатку рішення 19 сесії 6 скликання
від 02.08.2008 року «Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні
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ділянки громадянам» стосовно Вітюка І.П.» та виключення з порядку денного
питання «Про списання основних засобів» проголосували всі присутні депутати
(всього 17 чол.)
Рішення прийнято.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування питання щодо затвердження
порядку денного із змінами та доповненнями.
Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому із змінами та доповненнями,
прошу голосувати. Хто проти? Утримався?
«За» затвердження порядку денного в цілому із змінами та доповненнями
проголосували всі присутні депутати (всього 17 чол.)
Рішення прийнято.
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету 2016 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду першого питання порядку
денного «Про внесення змін до міського бюджету 2016 року».
Інформує Івашківська Т. М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
ВИСТУПИЛИ: Міський депутат Дядя В.А.: «Було звернення спортивного клубу
«Атлант» до міської ради про виділення коштів на змагання в розмірі 20 тисяч
гривень.»
Івашківська Т.М.: «Не все можемо оплатити. Наприклад, на суддів не можемо
виділяти кошти. Виділимо 10 тисяч гривень.»
Міський депутат Михайловський В.Б.: «Можливо потрібно виділяти кошти на
більш важливі програми, не тільки на озеленення. І ще по фонтану – чи був
кошторис, скільки коштує фонтан.»
Міський голова Ящук В.М.: «Фонтан коштує 12 тисяч гривень, а його установка
– 7400 гривень. Поставили фонтан, хіба це порушення, дітки граються. А чому
не питаєтесь де в місті взялось 87 тон асфальту для ямкового ремонту доріг.»
Михайловський В.Б.: «Можливо потрібно провести освітлення вулиць, а саме
вулицю Зоряну.»
Міський депутат Купрій І.І.: «Можливо потрібно більш детально показувати
видатки бюджету.»
Івашківська Т.М.: «Будемо розглядати питання виконання міського бюджету за
півріччя, тоді зробимо детальний звіт.»
Міський депутат Камінський М.А.: «Зараз багато дітей грають в футбол.
Потрібно надати допомогу.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо більше зауважень немає, ставлю на голосування
даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
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«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до міського бюджету 2016 року» (додається).
2.СЛУХАЛИ: Про виділення матеріальної допомоги.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про виділення матеріальної допомоги».
Інформує Івашківська Т. М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Пропозиція постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету,
соціально-економічного
розвитку територіальної громади: «Недолі Галині
Степанівні, жительці м.Іллінці, вулиця Зодчих,12 та Олійник Раїсі Іванівні,
жительці м.Іллінці, вулиця Незалежності,8/10 – звернутись в СО «Іллінецькі
ЕМ» для вирішення питання пошкодження газових котлів внаслідок зміни
напруги в електромережі», всім решта заявникам надати матеріальну допомогу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо
рішення, запитання?

даного проекту

ВИСТУПИЛИ: Міський депутат Камінський М.А. вніс пропозицію: «Надати гр.
Недолі Г.С. та Олійник Р.І. матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо більше немає зауважень, ставлю на голосування
даний проект рішення з доповненням.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення з доповненням проголосувало 17 присутніх
депутатів, «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виділення матеріальної допомоги» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів та інших матеріалів.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про передачу основних засобів та інших матеріалів».
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу основних засобів та інших матеріалів»
(додається).
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4.СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про відділи Іллінецької міської
ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про затвердження положення про відділи Іллінецької міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження положення про відділи Іллінецької міської
ради» (додається).
5.СЛУХАЛИ: Про надання повноважень з надання послуг у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про надання повноважень з надання послуг у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання повноважень з надання послуг у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців»
(додається).
6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 сесії 7 скликання від 11.11.2015
року «Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської ради
сьомого скликання».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін до рішення 2 сесії 7 скликання від 11.11.2015 року
«Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської ради сьомого
скликання».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
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Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до рішення 2 сесії 7 скликання від 11.11.2015
року «Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької
міської ради сьомого скликання» (додається).
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 17.12.2015
року «Про закріплення за депутатами території міста та сіл Неменка і
Борисівка».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 17.12.2015 року
«Про закріплення за депутатами території міста та сіл Неменка і Борисівка».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували 17 присутніх депутатів, «Проти»,
«Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 17.12.2015
року «Про закріплення за депутатами території міста та сіл
Неменка і Борисівка» (додається).
8.МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду земельних питань порядку
денного.
ІНФОРМУЄ Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
8.1.СЛУХАЛИ: Про скасування рішень сесій міської ради з питань приватизації
земельних ділянок.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про скасування рішень сесій міської ради з питань приватизації
земельних ділянок» (додається).
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8.2.СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до порядкового номера 9, додатку рішення
19 сесії 6 скликання від 02.08.2008 року «Про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельні ділянки громадянам» стосовно Вітюка І.П.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення зміни до порядкового номера 9, додатку рішення
19 сесії 6 скликання від 02.08.2008 року «Про затвердження
технічних документацій із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельні
ділянки громадянам» стосовно Вітюка І.П.»
(додається).
8.3.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною
ділянкою гр. Мулярчуку І.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про припинення права постійного користування земельною
ділянкою гр. Мулярчуку І.В.» (додається).
8.4.СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельними ділянками на
умовах оренди громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
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«Про припинення права користування земельними ділянками на
умовах оренди громадянам» (додається).
8.5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 10 сесії 4 скликання від
19.08.2003 року «Про затвердження проекту відведення земельної ділянки та
передачу її в оренду Морозу П.А.».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до рішення 10 сесії 4 скликання від
19.08.2003 року « Про затвердження проекту відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду Морозу П.А.»
(додається).
8.6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) громадянам для передачі у власність.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) громадянам для передачі у
власність» (додається).
8.7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) Пінєгіній Н.П. на умовах оренди.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
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«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) Пінєгіній Н.П. на умовах
оренди» (додається).
8.8.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для передачі у спільну сумісну власність громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність
громадянам» (додається).
8.9.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) громадянам» (додається).
8.10.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) гр. Федорчук П.Г.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) гр. Федорчук П.Г.» (додається).
8.11.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) які
перебували у власності Джупини П.А.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) які перебували у власності Джупини П.А.»
(додається).
8.12.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) гр.Мазніцькій Г.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) гр. Мазніцькій Г.В.» (додається).
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8.13.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
об’єднання земельних ділянок, які перебувають у власності фірми «Люстдорф».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
об’єднання земельних ділянок, які перебувають у власності
фірми «Люстдорф» (додається).
8.14.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв Бульби Т.Ю. та Кирилюк Г.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосувало 16 присутніх депутатів, «Проти» немає, «Утримались» - 1. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про розгляд заяв Бульби Т.Ю. та Кирилюк Г.В.»
(додається).
8.15.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам»
(додається).
8.16.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв Школьної Л.В. та Білоконя Ю.О.
Міський депутат Школьна Л.В. читає заяву: «Відповідно до ст. 28 Закону
України «Про запобігання корупції», ст. 59 1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12-1 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», повідомляю Вам, що при розгляді питання «Про
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розгляд заяв Школьної Л.В. та Білоконя Ю.О.» виникає конфлікт інтересів.
Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у
голосуванні.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосувало 14 присутніх депутатів, Проти» - 1,
«Утримались» - 1, «Не голосували» - 1 (Школьна Л.В. участі в голосуванні не
брала). Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про розгляд заяв Школьної Л.В. та Білоконя Ю.О.»
(додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до різного.
9. РІЗНЕ.
9.1. Міський депутат Купрій І.І.: «Прохання при виділенні субвенції допомагати
всім школам.»
Міський депутат Школьна Л.В. : «Потрібно скосити біля ЗОШ №1 амброзію.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати!
Порядок денний десятої сесії міської ради сьомого скликання вичерпаний.
У кого є зауваження до ведення сесії? Немає?
Хто ще
має слово для довідок? Немає?
Дозвольте десяту сесію міської ради сьомого скликання вважати закритою.
(Гімн України)

Міський голова

В. Ящук
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