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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання двадцять четвертої позачергової  сесії  

районної ради 

шостого скликання  

 

02 грудня   2013 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 15.00 

Засідання завершилося – 15.45 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 33 

Відсутні -  15 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради 

Яровий Олександр Володимирович – голова районної державної 

адміністрації 

 

Головує: Чушкін О.І. – голова районної ради.  

 

Перед початком роботи пленарного засідання,  голова районної ради  

О. Чушкін  та голова районної державної адміністрації О. Яровий привітали 

Вербівського сільського голову  Юхименка Дмитра Сергійовича – з 

ювілейним днем народження та вручили йому пам’ятну адресу. 

 

Голова районної ради зачитав  звернення депутатів Голованівської 

районної ради щодо скликання позачергової сесії районної ради з метою 

розгляду питання «Про звернення до Президента України, центральних 

органів влади, політичних сил та громадськості». 

 

Голова районної ради:  

Шановні депутати, запрошені! 

 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  33 депутати. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Двадцять четверту позачергову  сесію районної ради оголошую відкритою. 
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У роботі сесії районної ради  беруть участь: 

- депутати районної ради; 

- сільські та селищні голови; 

- керівники установ, підприємств та організацій району; 

- запрошені. 

 

Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 

На двадцять четвертій  позачерговій сесії районної ради пропонується 

розглянути наступне  питання:  

 

Вносить питання: депутати  районної ради 16 чол. 

1. Про звернення до Президента України, центральних органів влади, 

політичних сил та громадськості. 

 

 Пропоную запропоноване  питання включити до порядку денного сесії 

і прийняти його за основу. 

 

Чи є інші пропозиції? 

Немає. 

 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

Немає. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 

 

Нагадую, що відповідно до Регламенту районної ради для доповіді 

надається до 45 хвилин, інформації до 15 хвилин, виступу – до 10 хвилин. 

Немає заперечень? Немає. 
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Переходимо до розгляду  питання порядку денного  «Про  

звернення до Президента України, центральних органів влади, 

політичних сил та громадськості». 

 

Голова районної ради зачитав звернення. 

 

В обговоренні взяли участь Леонов І.О., Лісовська Т.А., Усик М.Т., Довгий 

В.Є., Комашко В.Г., Коломійчук М.А. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 25 

«проти»    - 6 

«утримались»   - 1 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 32 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 1 

Прийняте рішення № 355 (додається). 

 

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцять четвертої позачергової   

сесії районної ради шостого  скликання, розглянуто. 

 

Двадцять четверту сесію районної ради шостого  скликання оголошую 

закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        О. Чушкін  


