УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 27
Засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики,
гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами
місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку
(надалі – Комісія)
І засідання
27 червня 2018 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
9 год. 00 хв.

Присутні: Голова Комісії: Савлук О.А.
Члени Комісії: Голота П.М., Панянчук В.А., Кондратюк С.В.,
Панченко М.І.
Відсутні: Бабій В.Г., Габінський В.М.
Присутні:
1. Сокотнюк Т.С. – голова райради;
2. Скалій В.В. – заступник голови райради;
3. Романюк В.І.;
4. Панченко Д.І.
(Головуюий на засіданні голова Комісії – О.Савлук)
Головуючий:
Шановні присутні!
На засідання Комісії прибули із семи депутатів – членів постійної
комісії – п’ять осіб.
Відповідно до приписів ч.9 ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд заяви депутата Теплицької районної ради 7

скликання Сокотнюк Т.С.
2. Про поновлення на посаді голови Теплицької районної ради 7
скликання Романюка В.І.
Головуючий: Поставив на голосування прийняття порядку денного
засідання в цілому.
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Савлук Олександр Анатолійович

Голосування
«за»

2
3.
4.
5.
6.
7.

Бабій Василь Григорович
Габінський Віктор Миколайович
Кондратюк Сергій Володимирович
Панченко Микола Іванович
Панянчук Володимир Анатолійович

Голота Павло Миколайович
Всього :

відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
проти
«за» - 4; «проти»-1; «утримались»-0

(Рішення прийнято)

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви депутата Теплицької районної ради 7
скликання Сокотнюк Т.С.
ДОПОВІДАВ: Савлук О.А., який зачитав заяву депутата Теплицької
районної ради 7 скликання Сокотнюк Т.С. (копія заяви додається) щодо
вбачання ознак реального конфлікту інтересів у своїй участі у вирішенні
питання про поновлення Романюка Василя Івановича на посаді голови
Теплицької районної ради. Тому розпорядження про скликання сесії
підписано саме заступником голови районної ради.
Було вирішено прийняти дану заяву та оголосити її на 35 позачерговій
сесії районної ради 7 скликання.
ВИСТУПИЛИ:
- Панченко Д.І., який довів до відома присутніх інформацію про порядок
виконання рішення судів про поновлення на роботі в органах місцевого
самоврядування. А саме, що обов’язок поновлення на виборній посаді
покладений згідно правових позицій Вищого адміністративного суду згідно
із статтею 3 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» саме на орган, що прийняв рішення про звільнення, а
поновлення на посаді можливе лише на підставі відповідного акту органу, що
прийняв незаконне рішення, тобто виключно на підставі рішення ради.
- Романюк В.І., який повідомив депутатам, що є рішення суду щодо:
скасування рішення 17 позачергової сесії Теплицької районної ради 7
скликання «Про звільнення голови районної ради Романюка В.І.» та про
поновлення Романюка В.І. на посаді, а саме в частині поновлення на посаді
звернути його до негайного виконання. Також повідомив про те, що є
наявний виконавчий лист, який направлено у виконавчу службу;
- Савлук О.А., який надав запитання голові Теплицької районної ради
про офіційне поступлення рішення Гайсинського районного суду, чи
виконавчого листа про поновлення Романюка В.І. на посаді;
- Сокотнюк Т.С., яка повідомила, що на даний час таких документів не
поступало. Дане рішення подано Романюком В.І.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Вніс пропозицію оголосити перерву в засіданні комісії.
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Савлук Олександр Анатолійович

Голосування
«за»

2
3.
4.
5.
6.
7.

Бабій Василь Григорович
Габінський Віктор Миколайович
Кондратюк Сергій Володимирович
Панченко Микола Іванович
Панянчук Володимир Анатолійович

Голота Павло Миколайович
Всього :

відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
проти
«за» - 5; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Оголосити перерву в засіданні комісії.

ІІ засідання
03 липня 2018 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
9 год. 00 хв.

Присутні: Голова Комісії: Савлук О.А.
Члени Комісії: Панянчук В.А., Кондратюк С.В., Панченко М.І.,
Габінський В.М.
Відсутні: Голота П.М., Бабій В.Г.
Присутні:
1. Сокотнюк Т.С. – голова райради;
2. Скалій В.В. – заступник голови райради;
(Головуюий на засіданні голова Комісії – О.Савлук)
Головуючий:
Шановні присутні!
На засідання Комісії прибули із семи депутатів – членів постійної
комісії – п’ять осіб.
Відповідно до приписів ч.9 ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) засідання є правомочним.
Головуючий: Нагадав присутнім про те, що залишилось нерозглянутим
друге питання порядку денного засідання «Про поновлення на посаді голови
Теплицької районної ради 7 скликання Романюка В.І.». Є рішення суду про
його поновлення на посаді, розпорядження заступника голови районної ради
щодо скликання сесії районної ради по розгляду даного питання.
Також зачитав роз’яснення юриста з приводу даної ситуації (текст
додається).
Головуючий: Враховуючи дані документи, поставив на голосування
пропозицію: «Винести на розгляд 35 позачергової сесії районної ради 7
скликання питання «Про поновлення на посаді голови Теплицької районної
ради 7 скликання Романюка В.І.».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Савлук Олександр Анатолійович
2
3.

Бабій Василь Григорович
Габінський Віктор Миколайович

Голосування
«за»
відсутній
«за»

4.
5.
6.
7.

Кондратюк Сергій Володимирович
Панченко Микола Іванович
Панянчук Володимир Анатолійович

Голота Павло Миколайович
Всього :

«за»
«за»
«за»
відсутній
«за» - 5; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести проект рішення «Про поновлення на

посаді голови Теплицької районної ради 7 скликання Романюка В.І.» на
розгляд 35 плозачергової сесії районної ради 7 скликання.
Голова Комісії

О. Савлук

Секретар Комісії

М. Панченко

