
       
 

  
УКРАЇНА

Вінницька область Вінницький район
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ   № 4
4 - ої  позачергової сесії

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

30.12.2020 року                                                                 с. Лука-Мелешківська
                          

Всього депутатів ради     - 22 депутатів
Присутніх на сесії            - 18  депутатів  (додаток 1)
Запрошених                      - 1 особа (додаток 2)

Відкриває пленарне засідання 4 позачергової сесії сільської ради 8 скликання голова
Лука-Мелешківської  сільської ради Августович Б.І..

За результатами реєстрації на пленарне засідання 4 позачергової сесії сільської ради
8 скликання прибуло 18 депутатів з 22 депутатів загального складу ради.

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”  сесія  повноважна  розпочати  роботу.  Надійшла  пропозиція  розпочати  роботу
сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 19
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

4  позачергову  сесію  Лука-Мелешківської  сільської  ради  8  скликання  оголошую
відкритою.

Звучить Гімн України.

Сільський  голова  Августович  Б.І.  звернув  увагу  депутатів  на  необхідність
дотримання під час голосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» (стаття
35),  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  (стаття  59і)  щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

СЛУХАЛИ: Обговорення порядку денного та регламенту роботи 4 позачергової сесії
Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання.

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

прийняти за основу. Прошу проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 19
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято.
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Августович  Б.І.,  сільський голова,  вніс  прропозицію прийняти  проект  порядку
денного в цілому, оскільки доповнень та зауважень немає.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 19
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію по регламенту роботи сесії. По
всіх питання виступи -  до  1 хв., сесію провести в межах 30 хв.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 19
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 
ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 4 позачергової сесії сільської ради 8
склиикання затвердити в цілому.

Порядок денний 4 позачергової сесії
Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

1.  Про  ліквідацію  Комунального  підприємства  "ЛУКА-БЛАГОУСТРІЙ"  Лука-
Мелешківської сільської ради.

Інформує: сільський голова Августович Б.І.

1.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального підприємства "ЛУКА-БЛАГОУСТРІЙ"
Лука-Мелешківської сільської ради.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Довів до депутатів,
що на 2 позачерговій сесії сільської ради було вирішено заслухати питання по вирішенню
питання  по  діяльності  КП  «Лука-Благоустрій»  на  одній  із  сесій.  Запросив  до  слова
директора КП.
ВИСТУПИЛИ:

Лученко  О.В.  –  директор  КП  «Лука-Благоустрій»,  повідомив  що  вирішення
шляхів він не бачить.

Скрипнюк В.І.  –  депутат сільської   ради,  виборчий округ № 1.  Наголосив,  що
приймаючи сьогодні рішення про припинення діяльності КП, потрібно думати наперед –
надворі зима, горнути дороги, збирати сміття, косити бур’яни.

Бондар  В.М.  –  головний  спеціаліст  загального  відділу,  повідомив  що  в  разі
прийняття сьогодні рішення про ліквідацію КП, повна ліквідація буде здійснена протягом
2-х місяців.  Необхідно утворити  ліквідаційну  комісію,  розпочати  процедуру  ліквідації,
звільнення  працівників.  Але  є  необхідність  у  визначенні  особи,  яка  буде  займатися
питаннями, що передбачені чинним законодавством для проведення процедури ліквідації,
а це стосується певних коштів. 

Філіппов В.А. – депутат сільської  ради, виборчий округ № 1. Вніс пропозицію
внести  зміни  до  проекту  рішення  і  доручити  вжиття  заходів,  що  передбачені  чинним
законодавством для проведення процедури ліквідації, арбітражному керуючому.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 19
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти з поправками.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 19
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  96 «Про  ліквідацію  Комунального  підприємства  "ЛУКА-
БЛАГОУСТРІЙ" Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається).

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ
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