
       
 

  
УКРАЇНА

Вінницька область Вінницький район
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ   № 1
1 - ої  чергової сесії

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

20.11.2020 року                                                                 с. Лука-Мелешківська
                          

Всього депутатів ради     - 22 депутатів
Присутніх на сесії            - 22  депутати  (додаток 1)
Запрошених                      -  2 особи (додаток 2)

Відкриває  сесію  Шалінський  Ю.П. –  голова  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної виборчої комісії,  який сказав наступне: «Доброго дня, шановні присутні!
Доводжу до вашого відома, що відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  1  сесія  новообраної  сільської  ради  скликається
відповідною  територіальною  виборчою комісією  не  пізніше,  як  через  два  тижні  після
реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу
ради відповідно до статті 45 цього закону.  Перше пленарне засідання 1 сесії  відкриває
голова зазначеної територіальної виборчої комісії, тобто я. Відповідно до частини 4 статті
45  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  рада  вважається
повноважною за умови обрання не менш, як двох третин депутатів від загального складу
ради, а тому хочу зазначити, що 1 сесія Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання є
повноважною. 
Є пропозиція відкрити сесію. 
Хто за прийняття даної пропозиції прошу голосувати за цю пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                             проти                  -
                             утрималось        -
                             не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

Шалінський  Ю.П. –  голова  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  виборчої
комісії наголосив,  що  1  сесія  Лука-Мелешківської  сільської  ради  8  скликання
оголошується відкритою. 

Шалінський  Ю.П. –  голова  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  виборчої
комісії, сказав наступне: «Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»  на  першому  пленарному  засіданні  1  сесії  ради  голова
територіальної виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також
про підсумки виборів сільського голови. 
Відповідно  до  частин  другої  та  дванадцятої  статті  17  Закону  України  «Про  місцеві
вибори»,  постанови  Центральної  виборчої  комісії  на  території  сільської  ради  було
утворено  8  виборчих  округів  для  обрання  депутатів  сільської  ради.  На  8  округах



балотувалося  83 кандидати в  депутати.  На  посаду  сільського  голови  балотувалося  7
кандидатів. Прийняли участь у голосуванні 4416 виборців.

Від  загальної  кількості  виборців,  які  взяли  участь  у  голосуванні  кандидати  на  посаду
сільського голови отримали голоси виборів «ЗА» (витяг з протоколу)
Августович Богдан Іванович                               - 1504 голосів
Ваколюк Сергій Миколайович                            - 212 голосів
Комісарчук Олександр Миколайович                - 208 голосів              
Мельничук Лариса Дмитрівна                            - 995 голосів
Сич Володимир Миколайович                            - 313 голосів
Скрипнюк Василь Іванович                                 - 512 голосів
Юрченко Наталія Григорівна                              - 598 голосів

Отримали підтримку виборців депутати сільської ради:
Округ № 1      Лоза Раїса Миколаївна, Проценко Дмитро Леонідович, Скрипнюк Василь
                        Іванович, Філіппов Віталій Анатолійович
Округ № 2      Бондар Вадим Михайлович, Стахов Сергій Анатолійович, Сулима Віталій 
                         Вікторович, Школьний Віталій Андрійович
Округ № 3      Липа Анжела Олександрівна, Ломов Сергій Олександрович
Округ № 4      Ільченко Марина Василівна, Черняк Володимир Сергійович
Округ № 5      Вишневська Наталія Прокопівна, Марущак Юрій Вікторович
Округ № 6      Кислуха Людмила Ігорівна, Якимчук Вадим Борисович
Округ № 7      Гричина Наталія Мар’янівна, Завертаний Олександр Степанович, Пугач
Ніна 
                        Веніамінівна, Шеванюк Оксана Володимирівна
Округ № 8      Парфенюк Юрій Іванович, Ткаченко Володимир Станіславович

30.10.2020 року сільська територіальна виборча комісія прийняла постанову №  73 «Про
визнання  обраним  Лука-Мелешківської  сільської  ради  Вінницького  району  Вінницької
області» (додається),  та  постанову №  74 «Про визнання депутатів  Лука-Мелешківської
сільської ради Вінницького району Вінницької області» (додається).
Сільський голова та всі депутати сільської ради зареєстровані. Вітаю всіх з обранням та
дозвольте вручити Вам відповідні посвідчення.
Голова сільськоїї територіальної виборчої комісії вручив сільському голові та депутатам
сільської ради посвідчення та запросив сільського голову Августовича Богдана Івановича
до  слова  та  ведення  подальшої  роботи  пленарного  засідання  першої  сесії  Лука-
Мелешківської сільської ради 8 скликання.

Августович  Б.І.,  сільський  голова,  сказав  наступне:  «Доброго  дня,  шановні  колеги-
депутати! Доброго дня, усі присутні! 
Присяга посадової особи місцевого самоврядування. 
Я, Августович Богдан Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність,  урочисто
присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися
Конституції  України і законів України,  сприяти втіленню їх у життя,  охороняти права,
свободи і законі інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки». 

СЛУХАЛИ:  Обговорення  порядку  денного  та  регламенту  роботи  1  сесії  Лука-
Мелешківської сільської ради 8 скликання.

Інформація  Августович  Б.І.,  сільського  голови.  Переходимо  до  обговорення
порядку денного.



По  регламенту  я  пропоную  попрацювати  згідно  з  нормами  Регламенту,  який
прийнятий рішенням сесії  7 скликання.  Потім вже в рамках роботи постійних комісій,
якщо необхідно буде, внесемо зміни на наступній сесії. 
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 23
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

І ставлю на затвердження порядок денний, він складається з 12 питань. Вношу
пропозицію  запропонований  проект  порядку  денного  прийняти  в  цілому.  Якщо  немає
заперечень, прошу проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 23
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 
ВИРІШИЛИ:  Порядок денний та регламент роботи 1 сесії сільської ради 8 склиикання
затвердити в цілому.

Порядок денний та регламент роботи 1 сесії
Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

1. Про початок повноважень Лука-Мелешківського сільського голови.
Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

2. Про початок повноважень депутатів Лука-Мелешківської сільської ради.
Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

3. Про затвердження структури та чисельності  апарату сільської  ради, її виконавчих
органів (у новій редакції).

Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

4. Про створення лічильної комісії.
Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

5. Про обрання секретаря сільської ради.
Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

6. Про утворення постійних комісій сільської  ради,  затвердження їх кількісного та
персонального складу.

Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

7. Про затвердження положення про постійні комісії сільської ради.
Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

8. Про покладання обов’язків керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Лука-Мелешківської сільської ради.

Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

9. Про утворення виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради.
Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова



10. Про  реорганізацію  Пилявської  сільської  ради  Тиврівського  району  Вінницької
області шляхом приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради.

Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова
11. Про  реорганізацію  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної

територіальної  громади  Вінницького  району  Вінницької  області  шляхом
приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради.

Доповідає: Августович Богдан Іванович, сільський голова

12. Про оплату праці сільського голови в 2020 році.
Доповідає: Шило В.М., начальник відділу головний бухгалтер сільської ради 

1.СЛУХАЛИ: Про початок повноважень Лука-Мелешківського сільського голови.
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова:
Шановні депутати по першому питанню порядку денного нашої сесії  ми почули

виступ Шалінського Ю.П., голови сільської територіальної виборчої комісії, який довів до
відома  рішення  територіальної  виборчої  комісії  про  результати  обрання  на  місцевих
виборах  25.10.2020  року  Лука-Мелешківського  сільського  голови  (постанови  комісії
додаються до протоколу).
Нам необхідно прийняти рішення по даному питанню. Зачитав проект рішення.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 23
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення №  1 «Про початок повноважень Лука-Мелешківського сільського
голови» прийняти в цілому (додається).

2.  СЛУХАЛИ: Про початок повноважень депутатів Лука-Мелешківської  сільської
ради.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова:
Шановні депутати по другому питанню порядку денного нашої сесії ми почули

виступ Шалінського Ю.П., голови сільської територіальної виборчої комісії, який довів до
відома  рішення  територіальної  виборчої  комісії  про  результати  обрання  на  місцевих
виборах 25.10.2020 року депутатів Лука-Мелешківської сільської ради (постанови комісії
додаються до протоколу).

Нам необхідно прийняти рішення по даному питанню. Зачитав проект рішення.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в

цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 23
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 2 «Про початок  повноважень депутатів  Лука-Мелешківської
сільської ради» прийняти в цілому (додається).

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності апарату сільської ради, її
виконавчих органів (у новій редакції).

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова:
Шановні колеги! На ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження

структури апарату  ради та  її  виконавчих  органів. Це рішення  стосується  тільки  Лука-



Мелешківської сільської ради, ми скорочуємо 9 посад. В тих сільських радах, що до нас
тільки приєдналися, ми нічого не змінюємо. Зупинився детальніше на посадах.

Прошу підтримати даний проект рішення, прийняти за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:  за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        - 1
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  3  «Про  затвердження  структури та  чисельності апарату
сільської ради, її виконавчих органів (у новій редакції)» прийняти в цілому (додається).

4. СЛУХАЛИ: Про створення лічильної комісії.
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова:
Пропоную  обрати  лічильну  комісію,  яка  буде  працювати  протягом  всього

скликання, в кількості трьох осіб у складі депутатів: Бондар В.М., Ільченко М.В., Лози
Р.М.. Якщо немає інших пропозицій, прошу прийняти рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 23
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  4  «Про  створення  лічильної  комісії»  прийняти  в  цілому
(додається).

5. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря сільської ради.
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та

діючого Регламенту Сільської ради обрання секретаря сільської ради відбудеться таємним
голосуванням.

Я  хочу  використати  своє  законодавче  право,  внести  на  ваш  розгляд,  і  буду
розраховувати на вашу підтримку, кандидатуру на посаду секретаря Лука-Мелешківської
сільської ради, людини, яка фактично буде координувати роботу депутатського корпусу
сільської ради 8 скликання – це кандидатура Шеванюк Оксани Володимирівни депутата
сільської ради від виборчого округу № 7. Отож, я вношу пропозицію включити до списку
кандидатів на посаду секретаря Лука-Мелешківської сільської ради кандидатуру депутата
сільської ради Шеванюк О.В.. 
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    - 1
                                                                 Прийнято. 

Пропоную членам лічильної комісії вийти з залу, щоб визначитися з головою і
секретарем комісії, процедурою голосування та підрахунку голосів кандидата на посаду
секретаря сільської ради.

Оголошено  перерву  у  роботі  сесії  для  проведення  засідання  лічильної  комісії  щодо
розподілу  обов’язків  між  членами  комісії,  для  виготовлення  виборчих  бюлетенів,
проведення таємного голосування та підведення підсумків голосування.

Після перерви.



Августович  Б.І.  –  сільський  голова довів  до  відома,  що  сільський депутат  від
виборчого округу № 7 Пугач Н.В. після перерви до зали засідань не повернулась.
СЛУХАЛИ: Про розподіл обов’язків між членами комісії.

Виступив:  Бондар  В.М.  -  депутат  сільської  ради,  про  розподіл  обов’язків  між
членами  комісії.  Зачитав  протокол,  вніс  пропозицію  взяти  до  відома (протокол  №1
засідання лічильної комісії додається).
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: взяти до відома протокол № 1 засідання лічильної комісії. (додається)
СЛУХАЛИ: Про  результати  таємного  голосування  з  виборів  секретаря  Лука-
Мелешківської сільської ради.

Доповідає: Бондар В.М. - голова лічильної комісії:
Загальний склад Лука-Мелешківської сільської ради - 22 депутати. Присутні на

засіданні  –  сільський  голова  Августович  Б.І.  та  21 депутат.  До  списку  для  таємного
голосування  з  виборів  секретаря  сільської  ради  було  внесено  кандидатуру  Шеванюк
Оксани Володимирівни. Видано бюлетенів для таємного голосування – 21, Шеванюк О.В.
в  голосуванні  участі  не  приймала. Після  розкриття  скриньки  виявлено  21 бюлетень.
Недійсних бюлетенів немає.

При  проведенні  підрахунку  голосів  встановлено  такі  результати  голосування:
Шеванюк Оксана Володимирівна: «ЗА» - 21, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАВСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ: Інформацію  голови  лічильної  комісії  Бондар  В.М. взяти  до  відома.
(Протокол №2 засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з виборів
секретаря Лука-Мелешківської сільської ради додається).

Виступив  Августович  Б.І.  –  сільський  голова. Запросив  Шеванюк  О.В.  до
зачитання  Присяги  посадової  особи  місцевого  самоврядування. Вніс  пропозицію
затвердити результати таємного голосування з виборів секретаря сільської ради. Обрати
секретарем  Лука-Мелешківської  сільської  ради  Шенванюк  Оксану  Володимирівну
депутата  сільської  ради 8 скликання виборчий округ №7. Прошу прийняти  рішення за
основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 21
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 «Про обрання секретаря сільської ради» прийняти в цілому
(додається).

6.  СЛУХАЛИ: Про  утворення  постійних  комісій  сільської  ради,  затвердження  їх
кількісного та персонального складу.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Шановні  колеги!  На  ваш  розгляд  виноситься  проект  рішення   про  утворення

постійних комісій сільської ради: з питань законності, депутатської діяльності і етики; з
питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціальноекономічного  розвитку;  з  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи,  житлово-
комунального господарства та комунальної власності, з питань освіти, культури, охорони
здоров’я,  молоді,  фізкультури,  спорту  та  соціального  запхисту  населення.  Прошу
підтримати пропозицію по кількісному та персональному складу постійних комісій. Ми
збалансували по всіх комісіях представництво всіх виборчих округів та політичних партій,
врахували побажання депутатів,  які  попередньо звернулися з питання включення їх до
комісій. 



Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  6  «Про  утворення  постійних  комісій  сільської  ради,
затвердження їх кількісного та персонального складу» прийняти в цілому (додається).

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про постійні комісії сільської ради.
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова:
Шановні колеги! На ваш розгляд виноситься проект рішення – Положення про

постійні комісії сільської ради. Фактично теж дане Положення було у минулому скликанні
і відповідає вимогам діючого законодавства.  Якщо буде потреба внести зміни, ми його
доповнимо в подальшій роботі. Прошу підтримати.

 Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 7 «Про затвердження положення про постійні комісії сільської
ради» прийняти в цілому (додається).

8.  СЛУХАЛИ:  Про  покладання  обов’язків керуючого  справами  (секретаря)
виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова:
Шановні колеги! На ваш розгляд виноситься проект рішення – Про  покладання

обов’язків керуючого  справами  (секретаря)  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської
сільської  ради.  Раніше  в  нас  було  2  посади  секретаря,  але  законодавство  дозволяє
об’єднати ці посади, і так ми зекономимо бюджет. Прошу підтримати.

 Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 8 «Про покладання обов’язків керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається).



9.  СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської
ради.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова:
На  ваш  розгляд  виноситься  проект  рішення  –  Про  утворення  виконавчого

комітету Лука-Мелешківської сільської ради. Згідно з Законом прерогатива формування
виконкому  належить  сільському  голові.  Протягом  минулого  скликання  команда
виконавчого  комітету  працювала  ефективно  за  незначним  виключенням,  тому  будуть
певні  зміни по кількісному та  персональному складу.  Для того,  щоб запустити роботу
сільської ради в стадії реорганізації, пропоную затвердити кількісний склад виконавчого
комітету  в  кількості  17  чоловік,  персональний  склад  в  кількості  10  чоловік.  Прошу
підтримати.

 Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 9 «Про утворення виконавчого комітету Лука-Мелешківської
сільської ради» прийняти в цілому (додається).

10.  СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Пилявської сільської ради Тиврівського району
Вінницької області шляхом приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради.

З  інформацією  виступив  Августович  Б.І.  –  сільський  голова  та  надав  слово
головному спеціалісту загального відділу – юрисконсультанту Бондар В.М..

Шановні  колеги!  Керуючись  Законом України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Законом  України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,
відповідно до Цивільного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» перед нами
стоїть  завдання  реорганізувати  юридичну  особу  –  Пилявську  сільську  раду,  шляхом
приєднання до Лука-Мелешківської  сільської  ради, яка згідно чинного законодавства є
правонаступником  активів  та  пасивів,  всіх  майнових  прав  та  обов’язків   Пилявської
сільської ради. З цією метою маємо створити комісію з реорганізації.

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 10 «Про реорганізацію Пилявської сільської ради Тиврівського
району Вінницької  області  шляхом приєднання до Лука-Мелешківської  сільської  ради»
прийняти в цілому (додається).

СЛУХАЛИ:  Про  реорганізацію  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької
об’єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької області шляхом
приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради.

З  інформацією  виступив  Августович  Б.І.  –  сільський  голова  та  надав  слово
головному спеціалісту загального відділу – юрисконсультанту Бондар В.М..

Шановні  колеги!  Керуючись  Законом України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Законом  України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,
відповідно до Цивільного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію



юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» перед нами
стоїть  завдання  реорганізувати  юридичну  особу  –  Хижинецьку  сільську  раду
Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади,  шляхом  приєднання  до  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,  яка  згідно  чинного  законодавства  є  правонаступником
активів та пасивів, всіх майнових прав та обов’язків  Хижинецької сільської ради. З цією
метою маємо створити комісію з реорганізації.

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 21
                                проти                  -
                                утрималось        - 1
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  11  «Про  реорганізацію  Хижинецької  сільської  ради
Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади  Вінницького  району  Вінницької
області шляхом приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому
(додається).

12.СЛУХАЛИ: Про оплату праці сільського голови в 2020 році.
З  інформацією  виступила  Шило  В.М.,  начальник  відділу  головний  бухгалтер

сільської ради. Донесла до відома присутніх розмір заробітної плати сільського голови з
урахуванням  всіх  надбавок,  передбачених  чинним  законодавством.  Зауважила,  що
заробітна плата сільському голові зменшилась в порівнняні з попереднім головою.

Августович  Б.І.  –  сільський  голова повідомив,  що  участі  в  обговоренні  та
голосуванні даного питання не прийматиме.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 12 «Про оплату праці сільського голови в 2020 році» прийняти
в цілому (додається).

СЛУХАЛИ: Про звернення жителів Сокиринецької ОТГ.
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Повідомив  про  клопотання  жителів  Сокиринецької  ОТГ  стосовно  утворення

старостинських округів. Вніс пропозицію заслухати представника Сокиринецької ОТГ.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -                     Прийнято.
ВИСТУПИЛИ: 

Кащук  А.П.  -  представник  Сокиринецької  ОТГ,  який  довів  до  відома  про
колективні  звернення  про  створення  Хижинецького  старостинського  округу.  Попросив
звернути увагу на відсутність  прямого автобусного сполучення.  Взяти до уваги успіхи
колишнього  сільського  голови  Хижинецької  сільської  ради  Мельничук  Л.Д..  Дані
звернення зібрали підписи майже 800 жителів Сокиринецької ОТГ.

Августович Б.І. – сільський голова. Завірив делегацію Сокиринецького ОТГ, що
питання утворення старостинських округів на стадії вивчення, і прийняття даного рішення
буде  прийматися  з  обов’язковим  врахуванням  думки  громадськості  та  відповідно  до
чинного законодавства. Вніс пропозицію звернення жителів Сокиринецької ОТГ взяти до
відома.



ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 22
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -                     Прийнято.
                                                                 

        Сільський голова                                                         Богдан Августович


