УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
============================================================
ПРОТОКОЛ
16.09.2016 року

2 сесія 8 скликання

Всього депутатів

26

Присутніх на сесії

24 депутатів

Голова ради

В. Ящук

Секретар

Н. Чигрин

Присутні:
- Василівський сільський голова Гринчук Петро Васильович;
- Жаданівський сільський голова Кучковська Раїса Григорівна;
- Жорницький сільський голова Письменна Оксана Дмитрівна;
- Красненьківський сільський голова Підлісняк Валерія Валеріївна;
- Павлівський сільський голова Білоус Людмила Григорівна;
- Хрінівський сільський голова Макогонюк Олександр Іванович;
- Якубівський сільський голова Майданюк Галина Іванівна;
- Секретар Василівської сільської ради Рябошапко Ніна Андріївна;
- Секретар Жорницької сільської ради Мельник Сергій Володимирович;
- Секретар Красненьківської сільської ради Шеревера Галина Степанівна;
- Секретар Павлівської сільської ради Мельник Тетяна Василівна;
- Секретар Хрінівської сільської ради Гнатюк Ольга Михайлівна;
- Секретар Якубівської сільської ради Мельник Любов Мирославівна
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про затвердження Регламенту Іллінецької міської ради восьмого скликання.
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
2. Про утворення лічильної комісії Іллінецької міської ради восьмого скликання.
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
3.Про обрання секретаря Іллінецької міської ради.
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Інформує Ящук В.М. - міський голова.
4.Про затвердження першого заступника міського голови.
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
5. Про утворення, визначення кількісного складу і затвердження персонального
складу виконавчого комітету Іллінецької міської ради восьмого скликання.
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
6. Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
7. Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської ради восьмого
скликання.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
8. Про затвердження Положення про старосту Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
9. Про покладання обов’язків старости.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
10. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій, проведення
державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення дій щодо ведення
погосподарського обліку.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
11. Про реорганізацію Василівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
12. Про реорганізацію Жаданівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
13. Про реорганізацію Жорницької сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
14. Про реорганізацію Красненьківської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
15. Про реорганізацію Павлівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
16. Про реорганізацію Хрінівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
17. Про реорганізацію Якубівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
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18. Про порядок виконання бюджетів Іллінецької міської ради, Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської, Хрінівської та
Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016 року.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
19. Про оплату праці міського голови.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
20. Про преміювання міського голови, заступників міського голови, секретаря
міської ради.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
21. Про надання частини щорічної основної відпустки міському голові Ящуку
В.М.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
22. Про закріплення за депутатами території міста Іллінці та сіл Іллінецької
міської об’єднаної територіальної громади.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
23. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. – начальник фінансово – економічного відділу
міської ради.
24. Про відзначення 625–річчя міста Іллінці.
Інформує Трохимець Л.М. – начальник організаційно – юридичного відділу
міської ради.
Сесію відкрив міський голова Володимир Миколайович Ящук.
Шановні депутати і запрошені!
Із 26 обраних депутатів Іллінецької міської ради 8 скликання на другу
сесію міської ради прибуло 24 депутати, відсутніх з поважних причин – 2.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Наша сесія є правомочною. А тому дозвольте другу
сесію міської ради 8 скликання вважати відкритою.
Прозвучав гімн України.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати та запрошені!
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: потрібно обрати секретаря сесії, пропоную обрати
депутата 8 скликання – Чигрин Н.А.
Оголошено голосування.
«За» - всі. Секретарем сесії одноголосно обрано Чигрин Н.А.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Нам необхідно прийняти порядок
денний другої сесії міської ради. Запропонований порядок денний вам
розданий.
Є пропозиція порядок денний прийняти за основу.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» запропонований порядок денний 2 сесії 8 скликання проголосували всі
присутні депутати (всього 24 чол.). «Проти», «Утримались» - немає.
Рішення прийнято.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть доповнення щодо порядку
денного?
Міський депутат Шимко Олександр Валерійович запропонував включити до
порядку денного наболіле питання по землі жителів Хринівської та
Купчинецької громад.
Секретар міської ради уточнила, що дане питання буде заслухано в різному.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Є пропозиція включити до порядку денного в різне дане
питання.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» включення питання по землі жителів Хринівської та Купчинецької громад
проголосували всі присутні депутати (всього 24 чол.). «Проти», «Утримались» немає. Рішення прийнято.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування питання щодо затвердження
порядку денного із доповненнями.
Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому з доповненнями.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«Проти»,
«За» проголосували всі присутні депутати (всього 24 чол.).
«Утримались» - немає. Рішення прийнято.
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Іллінецької міської ради восьмого
скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду першого питання порядку
денного «Про затвердження регламенту Іллінецької міської ради восьмого
скликання».
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення?
ВИСТУПИЛИ: Міський депутат Снігир А.В. запропонував включити до
регламенту міської ради щоб відеофіксація засідань проводилась в
обов’язковому порядку, в зв’язку з цим уже було прийнято рішення сесії, яке на
сьогодні не виконано. І ще включити в регламент розділ про президію міської
ради, та підготувати положення про президію.
Міський голова Ящук В.М. сказав: «Президія є при районних та обласних радах,
але потрібно вивчити дане питання, якщо це не суперечить чинному
законодавству, то це буде непогано.»
Якщо більше зауважень немає Ставлю на поіменне голосування даний проект
рішення з доповненням.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 2
«Про затвердження регламенту Іллінецької міської ради
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восьмого скликання» (додається).
2.СЛУХАЛИ: Про утворення лічильної комісії Іллінецької міської ради
восьмого скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про утворення лічильної комісії Іллінецької міської ради восьмого
скликання».
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
Проект рішення з даного питання розроблений робочою групою депутатів
міської ради і вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення?
Якщо зауважень немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 3
«Про утворення лічильної комісії Іллінецької міської ради
восьмого скликання» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні присутні! Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного «Про обрання секретаря міської ради». Відповідно до
п.4 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вношу на
ваш розгляд кандидатуру на посаду секретаря Іллінецької міської ради - Чигрин
Наталію Анатоліївну. Відповідно до ч.3 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та регламенту міської ради голосування проводиться
таємно.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Прошу лічильну комісію підготувати та провести
процедуру обрання секретаря Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Слово надається голові лічильної комісії.
Голова лічильної комісії зачитує протокол №1 засідання лічильної комісії
(додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування затвердження протоколу №1
лічильної комісії.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» проголосували всі присутні депутати (всього 24 чол.), «Проти»,
«Утримались» - немає.
Протокол №1 лічильної комісії затверджено.
Голова лічильної комісії Вітковська Ж.Г. розповідає про проведення процедури
таємного голосування – обрання секретаря Іллінецької міської ради.
Проходить таємне голосування.
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Голова лічильної комісії зачитує протокол №2 засідання лічильної комісії по
виборах секретаря міської ради (додається).
Згідно протоколу № 2 засідання лічильної комісії для виборів секретаря
міської ради 8 скликання від 16.09.2016 року, в результаті таємного голосування
по виборах секретаря міської ради «За» - 25, «Проти» - немає.
Чигрин Н.А. обрано секретарем міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування затвердження протоколу № 2
лічильної комісії.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» проголосували всі присутні депутати (всього 24 чол.), «Проти»,
«Утримались» - немає.
Протокол № 2 лічильної комісії затверджено.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення «Про обрання секретаря Іллінецької
міської ради» вам роздано. Ставлю на голосування даний проект рішення.
Чигрин Н.А. зачитує заяву про конфлікт інтересів: « 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
обрання секретаря Іллінецької міської ради» виникає конфлікт інтересів.
Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у
голосуванні.»
Проводимо поіменне голосування. «За» проголосували 23 присутніх депутати,
«Проти», «Утримались» - немає, Чигрин Н.А. участі в голосуванні не брала.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 4
«Про обрання секретаря Іллінецької міської ради» (додається).
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження першого заступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про затвердження першого заступника міського голови» і наголосив,
що хоче бачити на цій посаді Дмитрика О.В., який вже працював на даній
посаді.
Проект рішення з даного питання всім розданий.
В кого будуть які пропозиції, зауваження? Якщо пропозицій та зауважень немає
ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» проголосували всі присутні депутати (всього 24 чол.), «Проти»,
«Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 5
«Про затвердження першого заступника міського голови»
(додається).
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5.СЛУХАЛИ: Про утворення, визначення кількісного складу і затвердження
персонального складу виконавчого комітету Іллінецької міської ради восьмого
скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про утворення, визначення кількісного складу і затвердження
персонального складу виконавчого комітету Іллінецької міської ради восьмого
скликання».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання розроблений робочою
групою депутатів міської ради і вам роздано. В кого будуть які пропозиції щодо
даного проекту рішення?
В кого будуть які пропозиції, зауваження? Якщо пропозицій та зауважень немає
ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 6
«Про утворення виконавчого комітету Іллінецької міської ради,
визначення його чисельності і затвердження персонального
складу» (додається).
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької
міської ради восьмого скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької міської
ради восьмого скликання».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 7
«Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької
міської ради 7 скликання» (додається).
7.СЛУХАЛИ: Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської
ради восьмого скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської ради
восьмого скликання».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання розроблений робочою
групою депутатів міської ради і вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 8
«Про утворення і обрання постійних комісій Іллінецької міської
ради восьмого скликання» (додається).
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про старосту Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про затвердження Положення про старосту Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 9
«Про затвердження Положення про старосту Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади» (додається).
9.СЛУХАЛИ: Про покладання обов’язків старости.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про покладання обов’язків старости».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 10
«Про покладання обов’язків старости» (додається).
10.СЛУХАЛИ: Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій,
проведення державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення дій щодо
ведення погосподарського обліку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій, проведення
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державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення дій щодо ведення
погосподарського обліку».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 11
«Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій,
проведення державної реєстрації актів цивільного стану,
вчинення дій щодо ведення погосподарського обліку»
(додається).
Перед розглядом наступного питання порядку денного з поважних причин
залишив зал один депутат. Всього присутніх депутатів в залі – 23, відсутніх – 3.
11.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Василівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про реорганізацію Василівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання розроблений робочою
групою депутатів міської ради і вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 12
«Про реорганізацію Василівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради» (додається).
12.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Жаданівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про реорганізацію Жаданівської сільської ради шляхом приєднання
до Іллінецької міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
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«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 13
«Про реорганізацію Жаданівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради» (додається).
13.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Жорницької сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про реорганізацію Жорницької сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 14
«Про реорганізацію Жорницької сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради» (додається).
14.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Красненьківської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про реорганізацію Красненьківської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 15
«Про реорганізацію Красненьківської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради» (додається).
15.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Павлівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про реорганізацію Павлівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 16
«Про реорганізацію Павлівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради» (додається).
16.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Хрінівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про реорганізацію Хрінівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 17
«Про реорганізацію Хрінівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради» (додається).
17.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Якубівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про реорганізацію Якубівської сільської ради шляхом приєднання до
Іллінецької міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 18
«Про реорганізацію Якубівської сільської ради шляхом
приєднання до Іллінецької міської ради» (додається).
18.СЛУХАЛИ: Про порядок виконання бюджетів Іллінецької міської ради,
Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської,
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Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016
року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про порядок виконання бюджетів Іллінецької міської ради,
Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської,
Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016
року».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 19
«Про порядок виконання бюджетів Іллінецької міської ради,
Василівської, Жаданівської, Жорницької, Красненьківської,
Павлівської, Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця
бюджетного періоду 2016 року» (додається).
19.СЛУХАЛИ: Про оплату праці міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про оплату праці міського голови».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Міський голова Ящук В.М. зачитав заяву про конфлікт інтересів:
«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 оплату праці міського голови» виникає конфлікт
інтересів. Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті
у голосуванні».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Міський голова Ящук В.М. участі в голосуванні не приймав.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 20
«Про оплату праці міського голови» (додається).
20.СЛУХАЛИ: Про преміювання міського голови, заступників міського голови,
секретаря міської ради.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про преміювання міського голови, заступників міського голови,
секретаря міської ради».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Міський голова Ящук В.М. читає заяву про конфлікт інтересів:
«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 преміювання міського голови, заступників
міського голови та секретаря міської ради» виникає конфлікт інтересів.
Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у
голосуванні».
Секретар міської ради читає заяву про конфлікт інтересів:
«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 преміювання міського голови, заступників
міського голови та секретаря міської ради» виникає конфлікт інтересів.
Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у
голосуванні».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували 22 присутні депутати, «Проти»,
«Утримались» - немає, Чигрин Н.А. участі в голосуванні не брала.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 21
«Про преміювання міського голови, заступників міського
голови, секретаря міської ради» (додається).
21.СЛУХАЛИ: Про надання частини щорічної основної відпустки міському
голові Ящуку В.М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про надання частини щорічної основної відпустки міському голові
Ящуку В.М».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Міський голова Ящук В.М. читає заяву про конфлікт інтересів:
«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,
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що при розгляді питання «Про надання частини щорічної основної відпустки
міському голові Ящуку В.М» виникає конфлікт інтересів. Врегулювання
конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у голосуванні».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.). Міський голова Ящук В.М. участі в голосуванні не брав.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 22
«Про надання частини щорічної основної відпустки міському
голові Ящуку В.М» (додається).
22.СЛУХАЛИ: Про закріплення за депутатами території міста Іллінці та сіл
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про закріплення за депутатами території міста Іллінці та сіл
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 23
«Про закріплення за депутатами території міста Іллінці та сіл
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади»
(додається).
23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік».
Інформує Івашківська Т.М. – начальник фінансово – економічного відділу
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 24
«Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік»
(додається).
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24.СЛУХАЛИ: Про відзначення 625–річчя міста Іллінці.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку
денного «Про відзначення 625–річчя міста Іллінці».
Інформує Трохимець Л.М. – начальник організаційно – юридичного відділу
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Проект рішення з даного питання вам роздано.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення? Якщо зауважень
немає, ставлю на поіменне голосування даний проект рішення.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 23
чол.) Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 25
«Про відзначення 625–річчя міста Іллінці» (додається).
25. РІЗНЕ:
25.1. Міський депутат Шимко Олександр Валерійович зачитав звернення
жителів Хринівської та Купчинецької громад щодо ситуації, яка склалась
навколо земель резервного фонду, які розташовані на території вищезазначених
громад і передані в оренду СТОВ «Камсит», та шахрайським способом
передаються в приватну власність стороннім особам (текст звернення
додається). Шимко О.В. попросив підтримки міського голови та всього
депутатського корпусу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА оголосив голосування за те, щоб дану інформацію взяти до
відома та підтримати жителів нашої громади.
«За» проголосували всі присутні депутати (всього 23 чол.)
25.2. Секретар міської ради Чигрин Н.А. оголосила про створення двох фракцій
депутатів в Іллінецькій міській раді, а саме:
- фракція Радикальної партії Олега Ляшка в кількості 9 депутатів,
- фракція політичної партії «ВО «Батьківщина» в кількості 10 депутатів.
Міський голова привітав присутніх депутатів з обранням і побажав плідної
праці та всього самого найкращого.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати!
Порядок денний другої сесії Іллінецької міської ради восьмого скликання
вичерпаний. У кого є зауваження до ведення сесії? Немає? Хто має слово для
довідок? Немає?
Дозвольте другу сесію Іллінецької міської ради восьмого скликання вважати
закритою.
(Гімн України)
Міський голова

В. Ящук
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