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ПРОТОКОЛ
тридцять третьої сесії Недригайлівської районної ради
сьомого скликання
від 4 грудня 2018 року
Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання о 10.50 год.
Відкрив і вів пленарне засідання
Нанка Іван Володимирович - голова
Н едригайлівської районної ради, депутат районної ради від районної організації
політичної партії «Блок Петра ГІорошенка, Солідарність».
До Недригайлівської районної ради сьомого скликання обрано 34 депутати,
зареєструвалось - 25 депутатів, рада правомочна вирішувати питання.
Звучить Гімн України.
На сесію запрошені голова районної державної адміністрації, перший
заступник голови районної державної адміністрації, начальники управлінь та відділів
районної державної адміністрації, керівник Недригайлівського відділення Роменської
місцевої прокуратури, начальник Недригайлівського ВП ГУНП в Сумській області,
голови о б ’єднаних територіальних громад, сільські, селищні голови.
Для ведення протоколу, оформлення
виступів, обліку записок і
одноголосно обрано секретаріат сесії в кількості трьох чоловік:
1. Карпенко Іван Григорович
2. Очколас М икола Іванович
3. Слиш Людмила Дмитрівна

заяв

Згідно регламенту
Недригайлівської районної ради сьомого скликання
голова районної ради Нанка І.В. надав час ЗО хв. для оголош ення депутатських
запитів, заяв, звернень.
Депутат районної ради Конотоп М.О.оголосив депутатський запит, щодо
ремонту ділянки автодороги Іваницяч - Деркачівка протяжністю 600 м.
Голова районної державної адміністрації Панченко С.М. запевнив, що влада
бере на себе зобов’язання про включення до перспективного плану ремонту доріг
області зазначеної в запиті Конотопа М.О. ділянки автодороги І ваниця-Деркачівка.
Панченко звернувся до депутатів з проханням включити до порядку денного
питання «Про внесення змін до Районної комплексної програми «Правопорядок на
2016-2020 роки».
Депутати підтримали цю пропозицію.
Депутати одноголосно затвердили
районної ради сьомого скликання.

порядок

денний тридцять третьої сесії

Порядок денний
1. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального
розвитку 1Іедригайлівського району на 2018 рік.
Інформує: Веретільник Н.М. - начальник управління розвитку
сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації.
2. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
Інформує:
Токаренко П.І.
начальник
фінансового
управління
Недригайлівської районної державної адміністрації .
3. «Про внесення змін до Районної комплексної програми «Правопорядок на
2016-2020 роки».
Колоусов П.П. - головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної роботи відділу юридичного забезпечення та
комунікацій з громадськістю апарату Недригайлівськоїрайонноїждержавнлої
адміністрації.
Згідно рішення президії голова районної ради Нанка І.В. оголосив перерву на
час спільного засідання постійних комісій.
Після перерви.
Депутати одноголосно затвердили
районної ради сьомого скликання.

регламент

роботи

1. Для інформації з питань порядку денного -до 15 хв.
2. Для виступів
- до 10 хв.
3. Для повторних виступів - до 5 хв.

тридцятої третьої сесії

4. Для зауважень, пропозицій, повідомлень, виступів
довідок - до 3 хв.
Сесійне
роботи.

засідання проводити

з процедурних

з перервою на 15 хв. через кожні

питань,

2 години

Голова районної ради Нанка І.В. повідомив, що всі питання порядку денного
детально розглядалися на спільному засідання постійних комісій і запропонував
розгляд питань проводити в формі запитань і коротких інформацій.
Депутати погодилися з даною пропозицією.
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і
соціального розвитку Недригайлівського району на 2018 рік.
Інформує: Веретільник Н.М. - начальник управління розвитку
сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації
РІШ ЕННЯ: «Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і
соціального розвитку Недригайлівського району на 2018 рік» прийнято.

І Іро гокол поіменного голосування додається.
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
Інформує: Токаренко П.І. - начальник фінансового управління Недригайлівської
районної державної адм ін істрац ії.

РІШ ЕННЯ: «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» прийнято
Протокол поіменного голосування додається.
3.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Районної комплексної
програми
«Правопорядок на 2016-2020 роки».
Колоусов ГІ.П. - головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної роботи відділу юридичного забезпечення та
комунікацій з громадськістю апарату Недригайлівськоїрайонноїждержавнлої
адміністрації.
РІШ ЕННЯ: «Про внесення змін до Районної комплексної програми «Правопорядок
на 2016-2020 роки»» прийнято.
Протокол поіменного голосування додається.

Ш ановні депутати!
Питання, що виносились на тридцять третю сесію районної ради сьомого
скликання, розглянуті. В кого будуть які зауваження, пропозиції щодо ведення сесії?
Немає?
Голова районної ради Нанка І.В. від себе особисто, виконавчого апарату
районної ради щиро привітав депутатський корпус з Днем місцевого
самоврядування.
Оголошую тридцять третю сесію
скликання закритою.

Недригайлівської районної ради сьомого

Звучить гімн України.
/
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Від секретаріату:
1. Карпенко Іван Григорович
2. Очколас М икола Іванович
3. Слиш Людмила Дмитрівна

