
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА   РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

V сесії  міської  ради  

VIІ скликання 

 

 

30 серпня  2018 року                                                                    м. Заставна 

 

 

 

Число депутатів: 26 обраних до міської  ради. 

 

Присутні:  17 депутати міської  ради. 

 

Відсутні: 9 депутати  міської  ради. 

 

Запрошені: працівники  відділів міської ради, представники засобів масової 

інформації. 

 

Президія: Леванін Р.В.– секретар міської ради. 

 

Головує: Леванін Р.В.– секретар міської ради. 

 

 

Леванін Р.В. - секретар міської ради, повідомив про те, що згідно Регламенту 

Заставнівської міської ради VII скликання перед початком пленарного засідання 

надається до 2 хвилин для оголошень та повідомлень.  

 

 

 

V сесія міської ради VІІ скликання оголошується відкритою.  
 

   

 

Депутат міської ради  Гольцова О.В.  –  запропонувала внести до порядку 

денного V пленарного засідання додаткове  питання «Про звернення до 

Верхоної Ради України від Заставнівської міської ради щодо подолання вето 



Президента України на Закон України № 5495 про боротьбу з контрабандою 

лісу-кругляка» 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 
 

 

Слухали: Леваніна Р.В.– секретаря міської ради.,  який запропонував  прийняти 

порядок денний V сесії міської ради VIІ скликання з додатковим  питанням в 

цілому. 

 

Голосували: 

за –17, проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 

Порядок денний  роботи  V сесії міської ради VIІ скликання  прийнято в цілому 

з додатковим питанням. 

 

Порядок денний 

V сесії Заставнівської міської ради VІІ скликання 

 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.   

 Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу – 

головний бухгалтер міської ради. 

2. Про дострокове припинення повноважень депутата Заставнівської 

міської ради Грішіна І.О.. 

 Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

3. Про призначення виконувача обов’язків керівника Вербовецького 

НВК. 

Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

4. Про звернення до Верхоної Ради України від Заставнівської міської 

ради щодо подолання вето Президента України на Закон України № 

5495. 

 Доповідає: Гольцова О.В. – депутат міської ради. 

 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.  

Інформує: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу – 

головний бухгалтер міської ради. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 79/5-2018 додається). 



 

2. Про дострокове припинення повноважень депутата Заставнівської 

міської ради Грішіна І.О.. 

Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради.  

 

Пропозицію прийнято. 
 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 80/5-2018 

додається). 

 

 

3. Про призначення виконувача обов’язків керівника Вербовецького 

НВК. 

Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 81/5-2018 додається). 

 

 

      4. Про звернення до Верхоної Ради України від Заставнівської міської 

ради щодо подолання вето Президента України на Закон України № 5495. 

Інформує: Гольцова О.В. – депутат міської ради. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 82/5-2018 

додається). 

 

V сесія міської ради VІІ скликання оголошується закритою. 

 

Головуючий подякував депутатам за роботу. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Р. Леванін  

 

Секретар сесійного засідання                                                  С. Дробчак 


