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УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

спільного засідання постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та

податкової політики та президії районної ради

Від 27 листопада 2018 року

Про розгляд та затвердження проектів питань порядку

денного, регламенту роботи та рішень
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позачергової двадцять сьомої сесії районної ради

Ознайомившись з проектами питань порядку денного, регламенту роботи та рішень
позачергової двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання, керуючись ст.ст.
47, 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія та
президія районної ради

в и р і ш и л и:

Погодитись та затвердити запропоновані варіанти проектів питань порядку денного,
регламенту роботи і рішень позачергової двадцять сьомої сесії районної ради сьомого
скликання та рекомендувати винести їх на розгляд пленарного засідання позачергової
двадцять сьомої сесії районної ради.

Головуючий,

Голова президії районної ради

А.А. Місюра

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
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РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

ПРОТОКОЛ
спільного засідання постійної комісії

з питань бюджетно-фінансової та податкової політики та президії районної ради

Від 27 листопада 2018 року
Початок об 10 год. 10 хв.

Закінчення об 10 год. 45 хв.

Всього членів комісії: 8 чол.

Всього членів президії: 12 чол.
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Присутні члени президії 7 чоловік: Місюра А.А. – голова президії районної ради, члени
президії: Філончук Л.М., Мітітюк О.Д., Мойсієвич Р.М., Командік О.В., Сарич В.С.,
Курадовець І.А..

Відсутні члени президії: Алексіюк Т.Г., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М., Полюхович В.А.,
Полюхович А.І..

Присутні члени комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики 5
чоловік:

- Мітітюк О.Д. – голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової
політики, члени комісії : Смаглюк А.Ф., Мельник П.П., Сарич В.С., Харковець В.М.

Відсутні члени комісії: Димарчук С.Л., Мосійчук А.М., Полюхович А.І..

Запрошені, які присутні на засіданні: Ширінга С.Ф. – заступник голови
райдержадміністрації, Солодка О.І. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації.
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Головуючий: Місюра А.А. – голова президії районної ради.

Порядок денний: Про розгляд проектів питань порядку денного, регламенту
роботи та рішень позачергової двадцять сьомої сесії районної ради.

Виступив: Місюра А.А. – голова президії районної ради. Шановні члени постійної комісії
та президії районної ради, поступила пропозиція від депутата Смаглюка А.Ф., провести
спільне засідання комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики
та президії районної ради, оскільки, більшість депутатів із комісії є членами президії.
Заперечень щодо проведення спільного засідання постійної комісії з питань
бюджетно-фінансової та податкової політики та президії районної ради будуть?
Заперечень не поступило.

Мітітюк О.Д. - голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової
політики. Вніс пропозицію, - обрати Місюру А.А., голову президії районної ради
головуючим спільного засідання постійної комісії та президії районної ради.

Місюра А.А. – голова президії районної ради. Поступила пропозиція, провести спільне
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засідання комісії та президії районної ради, головуючим засідання обрати голову президії
районної ради Місюру А.А. Хто за таку пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Місюра А.А., Смаглюк А.Ф., Філончук Л.М., Мітітюк О.Д.,
Мойсієвич Р.М., Командік О.В., Сарич В.С., Курадовець І.А., Мельник П.П., Харковець
В.М.)

Слухали:

Місюру А.А. – голову президії районної ради.

Шановні депутати, засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь
не менш як половина від загального складу комісії. Присутні п’ять членів постійної комісії
з питань бюджетно-фінансової та податкової політики (кворум є).

Засідання президії є повноважним, якщо в ньому бере участь більшість від загального
складу президії. Склад президії районної ради сьомого скликання налічує 12 депутатів,
присутні на засіданні 7 депутатів, отже кворум є.

Розпочинаємо роботу спільного засідання комісії та президії районної ради.

Порядок денний засідання – «Про розгляд проектів питань порядку денного, регламенту
роботи та рішень позачергової двадцять сьомої сесії районної ради».

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Регламенту Зарічненської районної ради сьомого скликання, на підставі поданого
відношення голови Зарічненської районної державної адміністрації від 21.11.18 №
01/22-3090, розпорядженням голови районної ради від 22 листопада 2018 року за №
91-О скликано позачергову двадцять сьому сесію Зарічненської районної ради сьомого
скликання пленарне засідання якої відбудеться сьогодні 27 листопада 2018 року об 11
год. 00 хв. в залі засідань районної ради з орієнтовним порядком денним: Про розгляд
депутатських запитів, Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік, Різне.
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Нам потрібно в першу чергу погодити проект порядку денного та регламент роботи
позачергової двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання. Пакет документів з
питань порядку денного у Вас на руках.

Зауваження, зміни та доповнення щодо проекту порядку денного та регламенту роботи
будуть? Немає?

Вношу пропозицію. Проект порядку денного та регламент роботи позачергової
двадцять сьомої сесії районної ради погодити та винести на розгляд пленарного
засідання сесії ради. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Місюра А.А., Смаглюк А.Ф., Філончук Л.М., Мітітюк О.Д.,
Мойсієвич Р.М., Командік О.В., Сарич В.С., Курадовець І.А., Мельник П.П., Харковець
В.М.)

Постійна комісія та президія районної ради

в и р і ш и л и:

Погодитись та затвердити запропоновані варіанти проекту питань порядку денного та
регламенту роботи позачергової двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання
і рекомендувати винести їх на розгляд пленарного засідання позачергової двадцять
сьомої сесії районної ради, що додається.

Слухали: Місюру А.А. – голову президії районної ради.

Переходимо до розгляду і обговорення питань та проектів рішень.
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Перше питання порядку денного - Про розгляд депутатських запитів.

Доповідає: Філончук Л.М. – заступник голови районної ради.

Сьогодні 27 листопада до районної ради надійшло два депутатські запити від депутата
районної ради Сорочиць Л.П., які розглянемо на пленарному засіданні 27 сесії районної
ради. Вношу пропозицію підтримати та винести на розгляд пленарного засідання
позачергової двадцять сьомої сесії ради озвучене питання порядку денного. Інші
пропозиції будуть? Немає? Прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Місюра А.А., Смаглюк А.Ф., Філончук Л.М., Мітітюк О.Д.,
Мойсієвич Р.М., Командік О.В., Сарич В.С., Курадовець І.А., Мельник П.П., Харковець
В.М.)

Постійна комісія та президія районної ради

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової двадцять сьомої
сесії районної ради питання «Про розгляд депутатських запитів».
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Слухали: Місюру А.А. – голову президії районної ради. Питання порядку денного Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.

Доповідає: Солодка О.І. - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Виступили: Солодка О.І. - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Доповідала згідно проекту рішення, що додається.

Місюра А.А. – голова президії районної ради.

Запитання по цьому питанню порядку денного до Олени Іванівни будуть? Немає?

Зміни чи доповнення до проекту рішення «Про внесення змін до районного бюджету на
2018 рік» будуть? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Місюра А.А. – голова президії районної ради. Вношу пропозицію, підтримати та
винести на розгляд пленарного засідання двадцять сьомої сесії районної ради питання
та проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік». Хто за дану
пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Місюра А.А., Смаглюк А.Ф., Філончук Л.М., Мітітюк О.Д.,
Мойсієвич Р.М., Командік О.В., Сарич В.С., Курадовець І.А., Мельник П.П., Харковець
В.М.)
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Постійна комісія та президія районної ради

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової двадцять сьомої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про внесення змін до районного
бюджету на 2018 рік», проект рішення додається.

Слухали: Місюру А.А. – голову президії районної ради. Сказав, що пропоную
розглянути лист, який надійшов до районної ради від громадян І категорії, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що проживають в смт Зарічне
(вхідний від 26 листопада 2018 року № 01-33/463) щодо вжиття заходів по виконанню
п.19 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», який передбачає особам, віднесених до І
категорії вищезазначеного Закону України компенсації та пільги на безплатний проїзд
один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним,
або залізничним, або водним транспортом.

Зачитує лист, що додається.

Лист коментували: Місюра А.А., Солодка О.І. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, Смаглюк А.Ф. – депутат районної ради, голова
райдержадміністрації, Харковець В.М. – депутат районної ради.

Смаглюк А.Ф., депутат районної ради, голова райдержадміністрації.

Підсумовуючи обговорення листа, який надійшов до районної ради та
райдержадміністрації від громадян І категорії, які потерпіли внаслідок Чорнобильської
катастрофи, сказав наступне.
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Відповідною Постановою Кабінету Міністрів та Бюджетним кодексом України
призупинено фінансування з державного бюджету ряд пільг щодо виконання програм,
пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. За наявності коштів у місцевому бюджеті, ми можемо прийняти районну
Програму відшкодування витрат та компенсацій окремим категоріям громадян з послуг
безоплатного проїзду, гарантовані п.19 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Згідно
районної Програми фінансування даної пільги буде здійснено за рахунок коштів
місцевого бюджету, тому вношу пропозиції:

1.Управлінню соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації:

1.1. вивчити питання (з обрахуванням фінансових показників) щодо можливості
прийняття місцевої Програми відшкодування витрат та компенсацій окремим категоріям
громадян з послуг безоплатного проїзду, гарантовані п.19 ст. 20 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»;

1.2. за результатами вивченого питання підготувати письмову інформацію з
пропозиціями щодо прийняття вищезазначеної місцевої Програми та у термін до 20 січня
2019 року подати її на заслуховування постійній комісії районної ради з питань
бюджетно-фінансової та податкової політики.

2. Постійній комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової та податкової політики,
заслухати інформацію та пропозиції управління соціального захисту населення
райдержадміністрації щодо можливості прийняття місцевої Програми відшкодування
витрат та компенсацій окремим категоріям громадян з послуг безоплатного проїзду, які
гарантовані п.19 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», за результатами розгляду даного
питання прийняти відповідне рішення.

Місюра А.А. – голова президії районної ради.

Поступили пропозиції від Анатолія Федоровича Смаглюка. Хто за те щоб підтримати
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озвучені А.Ф. Смаглюком пропозиції прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Місюра А.А., Смаглюк А.Ф., Філончук Л.М., Мітітюк О.Д.,
Мойсієвич Р.М., Командік О.В., Сарич В.С., Курадовець І.А., Мельник П.П., Харковець
В.М.)

Постійна комісія та президія районної ради

в и р і ш и л и:

1.Управлінню соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації:

1.1. вивчити питання (з обрахуванням фінансових показників) щодо можливості
прийняття місцевої Програми відшкодування витрат та компенсацій окремим категоріям
громадян з послуг безоплатного проїзду, гарантовані п.19 ст. 20 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»;

1.2. за результатами вивченого питання підготувати письмову інформацію з
пропозиціями щодо прийняття вищезазначеної місцевої Програми та у термін до 20 січня
2019 року подати її на заслуховування постійній комісії районної ради з питань
бюджетно-фінансової та податкової політики.

2. Постійній комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової та податкової політики,
заслухати інформацію та пропозиції управління соціального захисту населення
райдержадміністрації щодо можливості прийняття місцевої Програми відшкодування
витрат та компенсацій окремим категоріям громадян з послуг безоплатного проїзду, які
гарантовані п.19 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», за результатами розгляду даного
питання прийняти відповідне рішення.
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Слухали: Місюру А.А. – голову президії районної ради. Питання порядку денного Різне.

Всі питання, що внесені на розгляд позачергової двадцять сьомої сесії районної ради
сьомого скликання розглянуті. В кого які будуть зауваження, пропозиції щодо ведення
засідання? Немає? Дякую всім за роботу.

Головуючий,

Голова президії районної ради

А.А. Місюра
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