
       
 

  
УКРАЇНА

Вінницька область Вінницький район
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ   № 7
7 - ої  позачергової сесії

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

25.02.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська
                          

Всього депутатів ради     - 22 депутатів
Присутніх на сесії            - 16  депутатів  (додаток 1)
Запрошених                      - 4 особи (додаток 2)

Відкриває пленарне засідання 7 позачергової сесії сільської ради 8 скликання голова
Лука-Мелешківської  сільської ради Августович Б.І..

За результатами реєстрації на пленарне засідання 7 позачергової сесії сільської ради
8 скликання прибуло 16 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                        - 17
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

7  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 7 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                        - 17
                               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                        - 17
                               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 10 хв.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 
ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 7 позачергової сесії сільської ради 8
склиикання затвердити в цілому.

Порядок денний 7 позачергової сесії
Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

1.  Про  внесення  змін  до  рішення  №  1074  від  17.07.2020  року  Лука-Мелешківської
сільської ради.

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л.
2. Про безоплатне прийняття комунального майна.

Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М..

1.СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  №  1074  від  17.07.2020  року  Лука-
Мелешківської сільської ради.

З інформацією виступив Проценок Д.Л.. – начальник відділу управління майном
та будівництва. Довів до відома депутатів проєкт рішення, а саме про доповнення рішення
сесії сільської ради № 1074 від 17.07.2020 року пунктом 1 (першим) наступного змісту:
«Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду
Приватному акціонерному товариству «БУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ: 06959287) для
розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами із земель комунальної власності
за межами населеного пункту с. Іванівка на території Лука-Мелешківської сільської ради
Вінницького району Вінницької області, розроблений ФОП Коник О. М.».
ВИСТУПИЛИ:

Августович  Б.І.  –  сільський  голова.  Повідомив,  що  дане  питання  детально
обговорено не лише на попередньому засіданні сесії сільської ради, а й на громадському
слуханні жителів с. Іванівка

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 224 «Про внесення змін до рішення № 1074 від 17.07.2020 року
Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається).
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2.СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття комунального майна.
З  інформацією  виступив  Бондар  В.М.  –  начальник  юридичного  відділу.

Повідомив  про  клопотання  керівника  КП  «Лука-Благоустрій»  щодо  безоплатного
прийняття на баланс сільської ради будівлі котельні  ЖКГ, яка перебуває на балансі на
праві господарського відання в КП «Лука-Благоустрій», яка розташоване за адресою : вул.
Тиврівське  шосе  №б/н  село  Лука-Мелешківська.  Також  повідомив,  що  всі  боргові  та
податкові зобов’язання кормунального підприємства погашені.

Надійшла  пропозиція запропонований  проект  рішення  прийняти  прийняти  за
основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  225 «Про  безоплатне  прийняття  комунального  майна»
прийняти в цілому (додається).

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ
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