УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
============================================================
ПРОТОКОЛ
28.09.2016 року

3 сесія 8 скликання

Всього депутатів

26

Присутніх на сесії

21 депутатів

Голова ради

В. Ящук

Секретар

Н. Чигрин

Присутні:
в. о. старости сіл Василівка, Кабатня-Гринчук Петро Васильович,
в. о. старости сіл Жадани, Сорока- Кучковська Раїса Григорівна,
в. о. старости сіл Жорнище, Шевченкове, В’язовиця -Письменна Оксана
Дмитрівна,
в. о. старости сіл Красненьке, Лиса Гора -Підлісняк Валерія Валеріївна,
в. о. старости сіл Павлівка, Слобідка -Білоус Людмила Григорівна,
в. о. старости селища Червоне, сіл Пархомівка, Хрінівка -Макогонюк
Олександр Іванович,
в. о. старости сіл Лугова, Уланівка, Якубівка- Майданюк Галина Іванівна.
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про надання Іллінецькому міському голові права здійснювати перерозподіл
доходів та видатків сільських бюджетів Василівської,
Жаданівської,
Жорницької, Красненьківської, Павлівської, Хрінівської та Якубівської
сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016 року в міжсесійний період.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
2. Про внесення змін до міського та сільських бюджетів 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного
відділу міської ради.
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3. Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання
від 16.09.2016 року № 22 «Про надання частини щорічної основної
відпустки Іллінецькому міському голові Ящуку В.М.»
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Сесію відкрив міський голова Володимир Миколайович Ящук.
Шановні депутати і запрошені!
Із 26 обраних депутатів Іллінецької міської ради 8 скликання на третю
сесію міської ради прибуло 21 депутати, відсутніх з поважних причин – 5.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Наша сесія є правомочною. А тому дозвольте третю
сесію міської ради 8 скликання вважати відкритою.
Прозвучав гімн України.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Нам необхідно прийняти порядок
денний третьої сесії міської ради. Запропонований порядок денний вам
розданий.
Є пропозиція порядок денний прийняти за основу.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» запропонований порядок денний 3 сесії 8 скликання проголосували всі
присутні депутати (всього 21 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 питання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької
міської ради 8 скликання від 16.09.2016 року № 22 «Про надання частини
щорічної основної відпустки Іллінецькому міському голові Ящуку В.М.».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Є пропозиція включити до порядку денного дане питання.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» включення питання до порядку денного проголосували всі присутні
депутати (всього 21 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?
«За» проголосували всі присутні депутати (всього 21 чол.).
«Проти»,
«Утримались» - немає. Рішення прийнято.
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
1.СЛУХАЛИ: Про надання Іллінецькому міському голові права здійснювати
перерозподіл доходів та видатків сільських бюджетів Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської, Хрінівської та
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Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016 року в
міжсесійний період.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду першого питання порядку
денного «Про надання Іллінецькому міському голові права здійснювати
перерозподіл доходів та видатків сільських бюджетів Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської, Хрінівської та
Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016 року в
міжсесійний період».
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 21
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 26
«Про надання Іллінецькому міському голові права здійснювати
перерозподіл доходів та видатків сільських бюджетів
Василівської, Жаданівської, Жорницької, Красненьківської,
Павлівської, Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця
бюджетного періоду 2016 року в міжсесійний період»
(додається).
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського та сільських бюджетів 2016 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін до міського та сільських бюджетів 2016 року».
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного
відділу міської ради.
Івашківська Т.М. додала, що виникла необхідність збільшити дохідну частину
та видаткову частину на 28 тисяч грн. в зв’язку з підготовкою до святкування
Дня міста.
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 з
доповненням.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 21
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 27
«Про внесення змін до міського та сільських бюджетів 2016
року» (додається).
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3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради 8
скликання від 16.09.2016 року № 22 «Про надання частини щорічної основної
відпустки Іллінецькому міському голові Ящуку В.М.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради 8
скликання від 16.09.2016 року № 22 «Про надання частини щорічної основної
відпустки Іллінецькому міському голові Ящуку В.М.»
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 внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради 8
скликання від 16.09.2016 року № 22 «Про надання частини щорічної основної
відпустки Іллінецькому 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 21
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Міський голова Ящук В.М. участі в
голосуванні не приймав. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 28
«Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради 8
скликання від 16.09.2016 року № 22 «Про надання частини
щорічної основної відпустки Іллінецькому міському голові
Ящуку В.М.» (додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати!
Порядок денний третьої сесії Іллінецької міської ради восьмого скликання
вичерпаний. У кого є зауваження до ведення сесії? Немає? Хто має слово для
довідок? Немає?
Дозвольте третю сесію Іллінецької міської ради восьмого скликання вважати
закритою.
Перед закінченням сесії міський голова Ящук В.М. запросив міських
депутатів на святкування Дня міста, яке відбудеться 30 вересня.
(Гімн України)

Міський голова

В. Ящук
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