ПРОТОКОЛ
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I сесії районної ради VIІІ скликання
08 грудня 2020 року
Сесію відкрив Голова Харківської районної територіальної виборчої
комісії Харківської області – Михайлик Андрій Олександрович.
На І пленарне засідання I сесії районної ради VIІI скликання із 84
депутатів прибуло 83 депутата, 1 депутат відсутній.
Михайлик А.О. сесію оголосив відкритою, прозвучав Державний гімн
України.
Для участі у роботі сесії районної ради запрошені і присутні:
Товмасян А.Е. – голова Харківської районної державної адміністрації,
депутат обласної ради;
Дмітрієв А.Б. – заступник начальника Харківського відділу поліції ГУ
Національної поліції в Харківській області;
Астахов А.А. - начальник Харківського районного управління
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Харківській області;
Депутати Харківської обласної ради:
Гассан Людмила Миколаївна
Лазарєв Геннадій Юрійович
Малініна Тетяна Василівна
Літвінов Ростислав Олександрович
Плотнік Наталія Анатоліївна
Ротач Світлана Олександрівна;
міські, селищні, сільські голови, члени Харківської районної територіальної
виборчої комісії.
СЛУХАЛИ: Повідомлення голови Харківської районної територіальної
виборчої комісії Михайлика А.О. про підсумки виборів депутатів Харківської
районної ради, який назвав обраних депутатів і привітав їх з обранням та
початком їх повноважень, побажав виправдати довіру своїх виборців і
здійснити їх накази.
Михайлик А.О. запросив на сцену Ровенського Костянтина Михайловича,
як найстаршого за віком депутата, який зачитав Присягу посадової особи
місцевого самоврядування.
Михайлик А.О. проінформував присутніх, що у відповідності із частиною
3 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Регламенту Харківської районної ради необхідно обрати тимчасову президію
з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників
партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах і запропонував
обрати тимчасову президію у складі п’яти депутатів – по одному

представнику від партій, що набрали найбільшу кількість голосів на виборах
відповідно до наступних пропозицій:
1.
Казаков Олег Євгенович– представник політичної партії
«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»;
2.
Шейка Роман Леонідович– представник політичної партії
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;
3.
Труштіна Тетяна Вікторівна– представник політичної партії
«СЛУГА НАРОДА»;
4.
Ткачук Богдан Володимирович – представник політичної партії
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»;
5.
Литвиненко Максим Владиславович – представник політичної
партії «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!».
За те, щоб обрати тимчасову Президію в такому складі голосували «за»
- 83 депутата, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Депутати зайняли місця в Президії. Михайлик А.О. запропонував
обрати головуючим представника від політичної партії «БЛОК КЕРНЕСА –
УСПІШНИЙ ХАРКІВ!», як такої, що набрала найбільшу кількість голосів на
місцевих виборах – Казакова Олега Євгеновича.
Казаков О.Є. подякував Михайлику А.О. та всім членам районної
територіальної виборчої комісії за плідну роботу з організації місцевих
виборів.
Казаков О.Є. повідомив, що відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування» та статті 22 Регламенту Харківської районної ради
необхідно обрати секретаріат сесії.
Казаков О.Є. запропонував секретаріат сесії обрати в кількості 5-ти
депутатів.
Персонально:
1. Оніщенко Наталія Олександрівна
2. Просєкіна Юлія Вячеславівна
3. Хорошко Олег Владиславович
4. Мала Ольга Юріївна
5. Зайцева Марія Володимирівна
За те, щоб обрати секретаріат сесії в такому складі голосували «за» - 83
депутата, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Члени секретаріату зайняли місця, що відведені для їх роботи.
Казаков О.Є. повідомив, що сьогодні відзначає своє день народження
депутат Харківської районної ради від політичної партії «БЛОК КЕРНЕСА –
УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» Решетняк Роман Геннадійович. Запросив його на
сцену, привітав його та побажав здоров’я, міцності духу і наснаги, родинного
щастя й достатку, прихильності фортуни та здійснення всіх задумів!

Порядок денний І сесії районної ради VIІI скликання:
1. Про затвердження порядку денного І сесії районної ради VIІI
скликання.
2. Про обрання голови Харківської районної ради.
3. Про визначення умов оплати праці голови районної ради.
4. Про обрання заступників голови Харківської районної ради.
5. Про визначення умов оплати праці заступника голови районної ради.
6. Про визначення умов оплати праці заступника голови районної ради.
7. Про утворення постійних комісій районної ради.
СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного І сесії районної ради VIІI
скликання.
Інформація Казакова О.Є. – головуючого на пленарному засіданні ради, який
зачитав проект порядку денного, що складається з 7 питань.
Виступили:
- депутат Ткачук Б.В. –представник політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ», який зауважив, що депутати від цієї політичної сили не
підтримують 7 питання «Про утворення постійних комісій районної ради»;
- депутат Труштіна Т.В.– представник політичної партії «СЛУГА НАРОДА»,
яка наголосила, що депутати від політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» на
погоджувальній раді не узгоджували питання щодо обрання заступників
голови районної ради, а лише заступника голови.
За пропозицію Казакова О.Є. прийняти проект рішення «Про
затвердження порядку денного І сесії районної ради VIІI скликання» «за
основу» голосували «за» - 81 депутат, «проти» - немає, «утримались» - 2
депутата.
За пропозицію Казакова О.Є. прийняти проект рішення «Про
затвердження порядку денного І сесії районної ради VIІI скликання» в
першому варіанті голосували «за» - 62 депутата, «проти» - 14 депутатів,
«утримались» - 7 депутатів.
Пропозиція прийнята.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти в цілому, голосували «за» - 71 депутат,
«проти» - немає, «утримались» - 12 депутатів (рішення додається).
СЛУХАЛИ: 2. Про обрання голови Харківської районної ради.
Інформація Казакова О.Є., який повідомив, що відповідно до статті 55
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 49
Регламенту Харківської районної ради Голова ради обирається радою на
строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням
бюлетенів. Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
Відповідно до статті 23 Регламенту Харківської районної ради для
проведення процедури таємного голосування із застосуванням бюлетенів
необхідно обрати Лічильну комісію.
Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради від різних
партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

На засіданні погоджувальної ради з представниками всіх політичних
партій було запропоновано обрати лічильну комісію у складі 9 депутатів по
квоті 8:1 (3:3:1:1:1), а саме:
1. Алексєєнко Олександр Володимирович
2. Закриницька Вікторія Олександрівна
3. Масельська Анна Федорівна - від політичної партії «БЛОК КЕРНЕСА –
УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»;
4. Лавріненко Олександр Анатолійович
5. Оліфіренко Олена Геннадіївна
6. Євтушенко Ірина Юріївна – від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;
7. Літвінова Оксана Володимирівна – від політичної партії «СЛУГА
НАРОДА»;
8. Харлан Тетяна Георгіївна - від політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»;
9. Бенедик Марина Олексіївна - від політичної партії «БЛОК
СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!».
За те, щоб обрати Лічильну комісію в такому складі проголосували «за» 83 депутата, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Казаков О.Є. повідомив, що Лічильна комісія повинна обрати із свого
складу голову, заступника голови і секретаря. Запросив членів комісії
зібратися в окремій кімнаті та підготувати матеріали для проведення
таємного голосування.
Казаков О.Є. запропонував депутатам подавати пропозиції щодо
кандидатури на посаду голови районної ради.
Виступили:
- Токарєв О.Б., який зачитав звернення депутатів, обраних від ПП
«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» щодо обрання головою
районної ради Кацуби В.М.
- Кацуба В.М., який розповів про свою біографію та трудову діяльність.
- Колесникова О.В. депутат, від ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ
ХАРКІВ!», яка також підтримала кандидатуру Кацуби В.М.
Казаков О.Є. повідомив депутатам про процедуру таємного
голосування і оголосив перерву на 15 хвилин, під час якої Літвінов Р.О. –
депутат Харківської обласної ради, начальник відділу правового
забезпечення діяльності ради та комунальної власності, повідомив
новообраним депутатам про необхідність подачі на сайті НАЗК електронних
декларацій за 2019 рік.
Після перерви слово для інформації було надано голові лічильної
комісії Алєксєєнку Олександру Васильовичу, який зачитав протоколи
лічильної комісії
№1 – «Про обрання голови, заступника та секретаря лічильної комісії»;
№2 – «Про затвердження форми бюлетенів з виборів голови та заступників
голови районної ради, порядку голосування з виборів голови та заступників
голови районної ради».
Казаков О.Є. запропонував протоколи лічильної комісії взяти до
відома, а депутатам з тимчасовими посвідченнями пройти в кінець сесійної
зали, отримати бюлетень та взяти участь у голосуванні.

Проходе таємне голосування.
Після закінчення голосування з виборів голови Харківської районної
ради та підрахунку голосів за кандидатів голова лічильної комісії зачитав
протокол №3 «Про підрахунок голосів депутатів з виборів голови
Харківської районної ради».
На підставі протоколу №3 лічильної комісії «Про підрахунок голосів
депутатів з виборів голови Харківської районної ради» за підсумками
таємного голосування головою Харківської районної ради обраний
Кацуба Володимир Михайлович.
Виступив: Кацуба В.М., який висловив слова подяки за високу довіру,
яку виказали йому депутати, обравши на посаду голови районної ради.
Окремо подякував всім членам районної територіальної виборчої
комісії за плідну працю в непростий час поширення на території нашої
країни коронавірусу COVID – 19.
Побажав оптимізму, успішно втілювати в життя найкращі плани і
задуми, щоб наша спільна праця набирала обертів за ради зростання
добробуту жителів Харківщини.
СЛУХАЛИ: 3. Про визначення умов оплати праці голови районної ради.
Інформація Літвінова Р.О. – начальника відділу правового
забезпечення діяльності ради та комунальної власності виконавчого апарату
районної ради.
Кацуба В.М. – голова районної ради, який повідомив, що це питання
стосується його особисто, у зв’язку з цим у нього є приватний інтерес щодо
вирішення зазначеного питання, що свідчить про ознаки потенційного
конфлікту інтересів, через це він усувається від обговорення питання та не
бере участь у голосуванні відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції».
ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти в цілому, голосували «за» - 82 депутата,
«проти» - немає, «утримались» - немає.
Виступили:
- Товмасян А.Е. – голова Харківської райдержадміністрації, депутат
Харківської обласної ради, який поздоровив депутатів з обранням,
підкреслив важливість реформи місцевого самоврядування, закликав
об’єднатися у боротьбі з коронавірусом, дав гарантію всебічної підтримки з
боку Харківської райдержадміністрації, побажав успіхів і задоволення від
співпраці;
- Малишева О.В. – депутат районної ради від політичної партії
«СЛУГА НАРОДУ», яка запропонувала оголосити перерву для подальших
консультацій на декілька днів.
За пропозицію Малишевої О.В. зробити перерву у пленарному
засіданні І сесії районної ради голосували «за» - 82 депутата, «проти» - 1
депутат, «утримались» - немає.
Кацуба В.М. оголосив перерву в роботі І сесії Харківської районної ради
VІІІ скликання.
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