ПРОТОКОЛ
восьмої сесії Куликівської районної ради
/ сьомого скликання /
23 вересня 2016 року
смт Куликівка

Зал засідань
районної ради

Восьму сесію Куликівської районної ради відкрила і вела голова районної
ради Халімон Наталія Миколаївна.
У районній раді встановлено 26 депутатських мандатів, обрано
26 депутатів. На сесію прибуло 23 депутати (список реєстрації додається). Сесія
є повноважною.
На сесію запрошувались: селищний, сільські голови, керівники окремих
установ, організацій, які не є депутатами районної ради, редактор районної
газети «Поліська правда» Селюк В.М. (список запрошених додається).
У роботі пленарного засідання брав участь депутат Чернігівської обласної
ради Труш Віктор Владиславович.
Відповідно до статті 23 Регламенту роботи Куликівської районної ради
сьомого скликання для підрахунку голосів при проведенні відкритого
поіменного голосування обрано лічильну групу у складі трьох депутатів:
Клочок Ніни Володимирівни;
Лазаря Виталія Івановича;
Семерні Олега Віталійовича.
Перед розглядом питань порядку денного головуюча нагадала про
особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виникають у діяльності
окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, передбачені статтею 35 Закону України «Про
запобігання корупції».
Депутати включили до порядку денного запит депутата Літушка М.В.
Голосували: «За» - 23 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Порядок денний був затверджений, з урахуванням додатково внесеного
питання.
Голосували: «За» - 23 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт голови районної державної адміністрації.
2. Про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2015 року
«Про районний бюджет на 2016 рік».
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3. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення виконання
депутатських повноважень, представницьких витрат та інших видатків,
пов’язаних із діяльністю Куликівської районної ради на 2016-2020 роки.
4. Про внесення змін до Програми зайнятості населення Куликівського
району на період до 2017 року.
5. Про хід виконання Програми «Куликівщина для дітей» на 2011-2016 роки.
6. Про звернення до Верховної Ради України щодо прискорення процедури
прийняття закону.
7. Про безоплатну передачу об’єктів права спільної власності
територіальних громад сіл, селища Куликівського району Чернігівської області
у власність Смолянської територіальної громади.
8. Про запит депутата Польгуя В.В.
9. Про запит депутата Літушка М.В.
1. СЛУХАЛИ: Звіт голови районної державної адміністрації.
Ракоїд Олексій Михайлович – голова районної державної адміністрації
(Текст доповіді додається до протоколу)
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» голова
районної державної адміністрації Ракоїд О.М. заявив про наявність конфлікту
інтересів та про те, що утримається під час голосування за даний проект
рішення.
1. ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення «Про звіт голови районної
державної адміністрації» як рішення районної ради.
Голосували: «За» - 22 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0,
«Не голосував» - 1.
Рішення № 97 прийнято (додається).
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня
2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік».
2. ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення «Про внесення змін до рішення
районної ради від 29 грудня 2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік»
як рішення районної ради.
Голосували: «За» - 22 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0,
«Не голосував» - 1.
Рішення № 98 прийнято (додається).
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення
виконання депутатських повноважень, представницьких витрат та інших
видатків, пов’язаних із діяльністю Куликівської районної ради на 2016-2020
роки.
3. ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект рішення «Про внесення змін до Програми фінансового
забезпечення виконання депутатських повноважень, представницьких
витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Куликівської районної
ради на 2016-2020 роки» як рішення районної ради.
Голосували: «За» - 22 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0,
«Не голосував» - 1.
Рішення № 99 прийнято (додається).
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми зайнятості населення
Куликівського району на період до 2017 року.
4. ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення «Про внесення змін до Програми
зайнятості населення Куликівського району на період до 2017 року» як
рішення районної ради.
Голосували: «За» - 22 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0,
«Не голосував» - 1.
Рішення № 100 прийнято (додається).
5. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми «Куликівщина для дітей» на
2011-2016 роки.
5. ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення «Про хід виконання Програми
«Куликівщина для дітей» на 2011-2016 роки» як рішення районної ради.
Голосували: «За» - 23 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Рішення № 101 прийнято одноголосно (додається).
6. СЛУХАЛИ: Про звернення до Верховної Ради України щодо прискорення
процедури прийняття закону.
6. ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення «Про звернення до Верховної Ради
України щодо прискорення процедури прийняття закону» як рішення
районної ради.
Голосували: «За» - 23 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Рішення № 102 прийнято одноголосно (додається).
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7. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу об’єктів права спільної власності
територіальних громад сіл, селища Куликівського району Чернігівської
області у власність Смолянської територіальної громади.
7. ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення «Про безоплатну передачу
об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селища
Куликівського району Чернігівської області у власність Смолянської
територіальної громади» як рішення районної ради.
Голосували: «За» - 23 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Рішення № 103 прийнято одноголосно (додається).
8. СЛУХАЛИ: Про запит депутата Польгуя В.В.
Депутат районної ради Польгуй Василь Володимирович у запиті
наголосив на необхідності посилення заходів Куликівським відділенням поліції
Чернігівського відділу Головного управління Національної поліції в
Чернігівській області щодо своєчасності та ефективності реагування на
інформацію про факти правопорушень, яка надходить до відділення.
8. ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення
Польгуя В.В.» як рішення районної ради.

«Про

запит

депутата

Голосували: «За» - 23 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Рішення № 104 прийнято одноголосно (додається).
9. СЛУХАЛИ: Про запит депутата Літушка М.В.
Депутат районної ради Літушко Микола Володимирович у запиті
звернув увагу на неналежне фінансування Програми «Шкільний автобус» у
Куликівському районі на 2016-2018 роки, а саме щодо компенсації коштів за
проїзд вчителям, які доїжджають до місця роботи на громадському транспорті.
9. ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення
Літушка М.В.» як рішення районної ради.

«Про

запит

депутата

Голосували: «За» - 23 депутати, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Рішення № 105 прийнято одноголосно (додається).
Рішення, результати відкритого поіменного голосування, виступ голови
районної державної адміністрації Ракоїда О.М., інформація «Про хід виконання
Програми «Куликівщина для дітей» на 2011-2016 роки», стенограма восьмої
сесії районної ради та списки реєстрації додаються.
Голова районної ради

Н.М. Халімон

