УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 – ша

СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1
від “06” листопада 2015р.

Про порядок денний І сесії 7 демократичного скликання
Пустомитівської районної ради.
Заслухавши пропозицію головуючого на сесії, члена тимчасової
президії районної ради І.Васьківа, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний І сесії 7 демократичного
скликання Пустомитівської районної ради:
1. Про порядок обрання голови Пустомитівської районної ради.
2. Про обрання голови Пустомитівської районної ради.
3. Про порядок обрання заступника голови Пустомитівської районної
ради.
4. Про обрання заступника голови Пустомитівської районної ради.
5. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування
голові Пустомитівської районної ради.
6. Про встановлення надбавки голові та заступнику голови
Пустомитівської районної ради за виконання особливо важливої роботи,
надання їм матеріальної допомоги та преміювання.
7. Різне.
Головуючий на сесії,
член тимчасової президії
районної ради

Ігор Васьків

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 – ша

СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 2
від “06” листопада 2015р.

Про порядок обрання голови Пустомитівської районної ради.
Розглянувши проект порядку обрання голови Пустомитівської районної
ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити порядок обрання голови Пустомитівської районної ради
згідно з додатком.
Головуючий на сесії,
член тимчасової президії
районної ради

Ігор Васьків

Додаток
до рішення районної ради
від 06.11.2015р. №2
Про порядок обрання голови Пустомитівської районної ради.
Порядок висування кандидатів на посаду голови Пустомитівської районної ради.
1.Кандидатури на посаду голови районної ради пропонуються депутатами районної ради
(не більше однієї кандидатури від політичної партії, яка представлена в районній раді) або
шляхом самовисування.
2.Кожен із кандидатів на посаду голови районної ради повинен надати свою згоду на
обрання його головою районної ради.
3.Кожному кандидату на посаду голови районної ради, в порядку черговості висунення
кандидатур, надається слово для виступу до 10 хвилин.
4.Запитання до кандидатів задаються депутатами районної ради до 5 хвилин.
5.Для обговорення виступів кожного кандидата на посаду голови районної ради
надається до 5 хвилин.
6.Загальна тривалість обговорень виступів не повинна перевищувати 1 годину.
Обрання тимчасової лічильної комісії.
1. Для проведення голосування з виборів голови районної ради і встановлення його
результатів, рада з числа депутатів обирає тимчасову лічильну комісію в складі 5-ти депутатів,
представників політичних партій, що отримали найбільшу кількість голосів виборців на
виборах депутатів районної ради.
2. До тимчасової лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких
висунуті на посаду голови районної ради.
3. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії.
4. Рішення тимчасової лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
5. На час проведення виборів голови районної ради тимчасовій лічильній комісії
передається гербова печатка Пустомитівської районної ради.
Виборчий бюлетень по виборах голови Пустомитівської районної ради.
1. Тимчасова лічильна комісія встановлює форму (зразок) виборчого бюлетеня по
виборах голови районної ради, при цьому до зразка бюлетеня вносяться в алфавітному порядку
прізвища кандидатів на посаду голови районної ради.
2. Виготовлення необхідної кількості виборчих бюлетенів по виборах голови районної
ради здійснюється працівниками виконавчого апарату в загальному відділі районної ради під
контролем не менше 2-х членів тимчасової лічильної комісії.
3. Виготовлені бюлетені (41 шт.) підписуються головою тимчасової лічильної комісії та
секретарем цієї комісії і затверджуються гербовою печаткою районної ради.
Голосування.
1. Голосування по виборах голови Пустомитівської районної ради є таємним і
проводиться у сесійній залі районної ради.
2. У сесійній залі районної ради встановлюються кабіни для виборчого голосування.
3. Перед початком голосування члени тимчасової лічильної комісії оглядають кабіни для
таємного голосування, опечатують гербовою печаткою районної ради
скриньку для
голосування та забезпечують всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.
4. Кожному депутатові районної ради секретарем лічильної комісії видається один
бюлетень для таємного голосування після особистого підпису депутата в реєстрі про отримання
бюлетеня.
5. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.

6. Голосування проводиться шляхом внесення в бюлетень будь-якої відмітки чи
позначки у квадраті навпроти прізвища тільки одного кандидата, за якого голосує депутат, або
у квадраті перед записом «Не підтримую кандидата».
7. Бюлетень опускається у скриньку, яка повинна знаходитися біля кабін для таємного
голосування.
Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів.
1. Після закінчення голосування тимчасова лічильна комісія відкриває скриньку для
таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
2. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів голови районної ради
можуть бути присутні лише члени тимчасової лічильної комісії.
3. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми (зразка), на яких відсутні
підписи голови або секретаря тимчасової лічильної комісії, ті, на яких не зроблено жодної
відмітки (позначки) чи зроблено більше однієї відмітки, або ті, які містять додатково вписані
прізвища кандидатів на посаду голови районної ради.
4. Про результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія складає протокол,
який підписують усі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів тимчасової лічильної комісії з
протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується
депутатам районної ради.
5. Голова тимчасової лічильної комісії інформує раду про результати таємного
голосування.
6. Кандидат на посаду голови районної ради вважається обраним, якщо в результаті
таємного голосування він отримав більшість голосів депутатів від загального складу ради ( 21
голоси і більше ).
7. На підставі протоколу тимчасової лічильної комісії про результати таємного
голосування, районною радою без окремого голосування приймається рішення про обрання
голови районної ради.
Повторне голосування.
1. Якщо жоден кандидат на посаду голови районної ради не отримає при першому
голосуванні більшості голосів від загального складу ради (мінімум 21), то проводиться
повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при
першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої
кандидатури, або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.
2. Якщо кілька (два і більше) кандидатів набрали відносно більшу і водночас рівну
кількість голосів, внаслідок чого неможливо буде включити до виборчого бюлетеня двох
кандидатів, тоді щодо них проводиться проміжне таємне голосування. Після проміжного
таємного голосування проводиться повторне голосування.
3. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат
стосовно нього проводиться повторне голосування.
4. Уразі, якщо жоден кандидат і після повторного голосування не отримає більшості
голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори голови районної ради з
висуненням нових кандидатур.
Порушення порядку голосування.
1. У разі виявлення тимчасовою лічильною комісією порушень порядку голосування,
про ці порушення голова комісії доповідає депутатам районної ради, яка приймає рішення
щодо розслідування фактів порушень і їх вплив на підсумки голосування (рішення про
затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів
голови районної ради).

Головуючий на сесії,
член тимчасової президії
районної ради

Ігор Васьків

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 – ша

СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 3
від “06” листопада 2015р.

Про обрання голови Пустомитівської районної ради.
На підставі протоколу №2 тимчасової лічильної комісії про результати
голосування по виборах голови Пустомитівської районної ради, керуючись
підпунктом 1) пункту 1 статті 43 та пунктом 1 статті 55 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року, Пустомитівська
районна рада
ВИРІШИЛА:
Обрати
головою Пустомитівської районної ради депутата
районної ради Гичку Галину Григорівну.
Головуючий на сесії,
член тимчасової президії
районної ради

Ігор Васьків

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 – ша

СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 4
від “06” листопада 2015р.

Про порядок обрання заступника голови
Пустомитівської районної ради.
Розглянувши
проект
порядку
обрання
Пустомитівської районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:

заступника

голови

1. Затвердити порядок обрання заступника голови Пустомитівської
районної ради згідно з додатком.
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 06.11.2015р. №4
Про порядок обрання заступника голови Пустомитівської районної ради.
Порядок висування кандидата на посаду заступника голови
Пустомитівської районної ради.
1. Кандидатуру на посаду заступника голови районної ради пропонує голова
районної ради.
2. Кандидат на посаду заступника голови районної ради повинен надати свою згоду
на обрання його заступником голови районної ради.
3. Кандидату на посаду заступника голови районної ради надається слово для
виступу до 10 хвилин.
4. Запитання до кандидата на посаду заступника голови районної ради задаються
депутатами районної ради до 5 хвилин.
5. Для обговорення виступу кандидата на посаду заступника голови районної ради
депутатам надається до 5 хвилин.
6. Загальна тривалість обговорень не повинна перевищувати 1 годину.
Тимчасова лічильна комісія з виборів заступника голови районної ради.
1. Для проведення голосування з виборів голови районної ради і встановлення його
результатів, рада з числа депутатів обирає тимчасову лічильну комісію в складі 5-ти
депутатів, представників політичних партій, що отримали найбільшу кількість голосів
виборців на виборах депутатів районної ради.
2. Організацією та проведенням виборів заступника голови районної ради може, на
розсуд районної ради, займатися тимчасова лічильна комісія, створена для виборів голови
районної ради.
3. До складу тимчасової лічильної комісії не може входити депутат, кандидатура
якого висунута на посаду заступника голови районної ради.
4. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії.
5. Рішення тимчасової лічильної комісії приймається більшістю голосів членів
комісії.
6. На час проведення виборів заступника голови районної ради тимчасовій
лічильній комісії передається гербова печатка Пустомитівської районної ради.
Виборчий бюлетень по виборах заступника голови Пустомитівської районної
ради.
1. Тимчасова лічильна комісія встановлює форму (зразок) виборчого бюлетеня по
виборах заступника голови районної ради, при цьому до зразка бюлетеня вноситься
прізвище кандидата на посаду заступника голови районної ради.
2. Виготовлення необхідної кількості виборчих бюлетенів по виборах заступника
голови районної ради здійснюється працівниками виконавчого апарату в загальному
відділі районної ради під контролем не менше 2-х членів тимчасової лічильної комісії.
3. Виготовлені бюлетені (41 шт.) підписуються головою тимчасової лічильної
комісії та секретарем цієї комісії і затверджуються гербовою печаткою районної ради.
Голосування.
1. Голосування по виборах заступника голови Пустомитівської районної ради є
таємним і проводиться у сесійній залі районної ради.
2. У сесійній залі районної ради встановлюються кабіни для виборчого
голосування.

3. Перед початком голосування члени тимчасової лічильної комісії оглядають
кабіни для таємного голосування, опечатують гербовою печаткою районної ради
скриньку для голосування та забезпечують всі необхідні умови з метою дотримання
таємниці голосування.
4. Кожному депутатові районної ради секретарем лічильної комісії видається один
бюлетень для таємного голосування після особистого підпису депутата в реєстрі про
отримання бюлетеня.
5. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.
6. Голосування проводиться шляхом внесення в бюлетень будь-якої відмітки чи
позначки в квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду заступника голови районної
ради, за якого голосує депутат, або у квадраті перед записом «Не підтримую кандидата».
7. Бюлетень опускається у скриньку, яка повинна знаходитися біля кабін для
таємного голосування.
Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів.
1. Після закінчення голосування тимчасова лічильна комісія відкриває скриньку
для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
2. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів заступника голови
районної ради можуть бути присутні лише члени тимчасової лічильної комісії.
3. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми (зразка), на яких
відсутні підписи голови або секретаря тимчасової лічильної комісії, ті, на яких не
зроблено жодної відмітки (позначки) чи зроблено більше однієї відмітки, або ті, які
містять додатково вписані прізвища кандидатів на посаду заступника голови районної
ради.
4. Про результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія складає
протокол, який підписують усі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів тимчасової
лічильної комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до
протоколу і оголошується депутатам районної ради.
5. Голова тимчасової лічильної комісії інформує раду про результати таємного
голосування.
6. Кандидат на посаду заступника голови районної ради вважається обраним, якщо
в результаті таємного голосування він отримав більшість голосів депутатів від загального
складу ради (21 голоси і більше ).
7. На підставі протоколу тимчасової лічильної комісії про результати таємного
голосування, районною радою без окремого голосування приймається рішення про
обрання заступника голови районної ради.
Повторне голосування.
1. Якщо кандидат на посаду заступника голови районної ради не отримає при
першому голосуванні більшості голосів від загального складу ради (мінімум 21), то за
головою районної ради залишається право вносити попередню кандидатуру на посаду
заступника голови районної ради або іншу кандидатуру на повторне голосування.
Порушення порядку голосування.
1. У разі виявлення тимчасовою лічильною комісією порушень порядку
голосування, про ці порушення голова комісії доповідає депутатам районної ради, яка
приймає рішення щодо розслідування фактів порушень і їх вплив на підсумки
голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування
чи проведення нових виборів заступника голови районної ради).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 – ша

СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 5
від “06” листопада 2015р.

Про обрання заступника голови Пустомитівської районної ради.
На підставі протоколу №3 тимчасової лічильної комісії про результати
голосування по виборах заступника голови Пустомитівської районної ради,
керуючись підпунктом 1) пункту 1 статті 43 та пунктом 1 статті 56 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Обрати заступником голови Пустомитівської районної ради
депутата районної ради Мудрого Івана Володимировича.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 – ша

СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 6
від “06” листопада 2015р.

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування голові
Пустомитівської районної ради Г.Гичці.
На підставі статей 14, 15 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти голові Пустомитівської районної ради Гичці Галині
Григорівні з 06 листопада 2015 року 5 (п’ятий) ранг посадової особи
місцевого самоврядування, посада якого відноситься до 3-ї категорії
класифікації посад в органах місцевого самоврядування.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 – ша

СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 7
від “06” листопада 2015р.

Про встановлення надбавки голові та заступнику голови
Пустомитівської районної ради за виконання особливо важливої роботи,
надання їм матеріальної допомоги та преміювання.
На підставі пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9
березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. З 06 листопада 2015 року:
1.1. Встановити голові Пустомитівської районної ради Гичці Галині
Григорівні надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50%
посадового окладу з урахуванням доплати за 5 ранг посадової особи
місцевого самоврядування та вислугу років.
1.2. Надавати голові районної ради матеріальну допомогу на
оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань у розмірі
середньомісячної заробітної плати.
1.3. Преміювати голову районної ради відповідно до його особистого
вкладу в загальні результати роботи у порядку та розмірі, установленому
постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268.
1.4. Встановити заступнику голови Пустомитівської районної ради
Мудрому Івану Володимировичу виплати, зазначені у підпунктах 1.1.-1.3.
цього рішення, зокрема: надбавку за виконання особливо важливої роботи у
розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за встановлений йому
ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років,
матеріальну допомогу на оздоровлення та для вирішення соціальнопобутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати; преміювати
заступника голови районної ради відповідно до його особистого вкладу в
загальні результати роботи у порядку та розмірі, установленому постановою
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268.
Голова районної ради

Галина Гичка

