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“ще
Порядокденний

засідання постійної депутатськоїкомісіїз питань охорони здоров'я та екології

11.06.2018р. 14.30 год.

1. Про розгляд звернення гр. Розтопчиної Л.М.

Про розгляд бюджетних запитів.
1

Інформує: Клачук О.Г.

Про реорганізацію Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання у

Комунальне некомерційне підприємство “Володимир-Волинське територіальне

линської ОБЛАСТІ
Інформує: Клачук О.Г.

Про створення комунального некомерційного підприємства “Володимир-

Волинський цеъггр первинної медико - санітарної допомоги"

Інформує: Клачук О.Г.

ради Нововолинського госпітального округу представників від міста Володимир -
Волинського
Інформує: Клачук О.Г.

Про затвердження Статуту територіальної громади міста Володимира-Волинського

Інформує: Ліщук І.С.

Про нагородження відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-

Волинський».
І

Інформує: Ліщук І.С.

Про план роботи міської ради на [і півріччя 2018 року
Інформує: Ліщук І.С.

79- 2.

-ї- 3.

71- 4.

„Ь 5. Про делегування для роботи у складі Госпітальної

.ІЦ 6.

д 7.

*Г і
9 . Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Володимира-

Волинського до 2030р.
Інформує: ФішУік В.С.

10. Про роботу Держпродспоживслужби.
Інформує: Сергієвич

1,. різний' 71%й законодавчих актів Україн-ін

охорони здоровя" М: 2002-
ХЫ, / с

іансові гарантії медичного

/сє ” эаїии, ст. 59 Господарського
эядуваніія в Україні" міська

І

ке територіальне медичне
КОМуНаЗІЬІІС гіекомерііійііс
і' єтлііаиічя ».
Володимир - Волинського
экомерцііінс ііідпрінгмсіізі»

ххихялхядіідпхч/ ыилшпьшпхь .сршоріщіьііе медичне оо єднання» та (затвердити її персональний

СКЛаД.
3. Голові комісій тз реорганізації' :

1). повідоіхіити державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності

' юридичних осіб. подати документи. необхідні для внесення відповідних записів до Єдиного

державі-іого реєстру хоридичііих осіб, фізичних осіб -
підгіриєїьіців 'га громалськііх

ірормувань;
2). встановити __ строк з моменту державної реєстрації ріШЄННЯ про

ресіргаііізагіііо Володимир т- Воіііииського територіального медичного обтлнаніія у

Комунальііе ііекоьіерііійне підприємство «Володимир ВОЛИНСЬКЄ територішьііе гиедінчігс

обктлнаіиия» для ізаявлеииэі кредиторами своїх вимог шляхом їх скерування комісії з

реоргаиізаіііі' комуиальіісзгс) їзакзієаду `Волсідиміиір Волі-іііського 'геригоріальнсэго медіичіііьіхъ

об'є:;піаі-1і-іэ1 у комуиальі-Іе ііЄКОМЄрЦіЙІіЄ підприємство «Володимир - Волинське



УКРАЇНА
..

' і

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОІ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ элинської ОБЛАСТІ

від Ле

м. Володимир -
Волинський

Про делегування для роботи у складі Госпітальної ради
Нововолинського госпітального округу представників
від міста Володимир - Волинського

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», розпорядженням Кабінету Мінісгрів України від 13.09.2017 року Ле

631 - р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Волинської
області», наказом Міністерстваохорони здоров'я України від 18.12.2017 р. На

1621 «Про внесення змін до Примірного положення про госпітальний округ»,

враховуючи лист Управління охорони здоров'я Волинськоїобласноїдержавної
адміністрації від 27.04.2018 Ле 15/03/13/218, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. делегувати для роботи у складі Госпітальної ради Нововолинського

госпітального округу наступних представників від міста Володимира -
Волинського:

і

- Клачука Олександра Георгійовича - головного лікаря Володимир-

Волинського ТМО;

-
іх законодавчих актів Украііііі

- _
_ _

пів охорони 'здоровЗг' М: 2002-
2. КОНТРОЛЬ за ВИКОІ-ЇННЯМ ЦЬОГО рІШЄННЯ покласти на КОМІСІЮ З питань (Ьінансові І..ара'_і.].і'|' МСЦИ ЧНОІ О

ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я та ЄКОЛОПІ. .. .ікраііііі. ст. 59 і осподардькоіо
оврядувгіііі-ія в Україні" міська

'

І

Міський голова п-Дюаганюк
ІСЬКЄ *територіальне піедииііе

Клачук21267
у ґІЇОМуі1аЗІ.Ь1-1С ііекомеріііііііс
г оо Щїіііаіііія».
у Володимир -- Волинського

і-іексімерційііе І`1і;1І1рІ1(Г2&1С'ІВ()

чмчлчцпмпу ыымппьшх» льупп/імшшпм німці/кінь мк.: сдпцгіпяіи 'Га ЇНІТЇЗЄріЇРГГРі .ії ПСРСОІІЗЇІЬІНІЇЇ

склад.
3. Голові комісій #3 реоргаі-іізєііііі' :

1). повідомити ДЄ]Э>1<8Віі0Г() рсєс'гра"гоіъа ітро- рішення щодо ґіриііиііеітіія діяльності

'
і юридичних осіб. ґіодаги ііокузіеіітіі. необхідні для ізиессііня відповілі-іітх ізаітисів до Єдиного

державі-кіно реєстру ІОРИДИЧНИХ осіб. срізіічі-іііх осіб -
ііідгіріісмііів та громалськііх

формувань;
2). встановити _ строк з моменту державної реєстрації рішення про
реоргаиізаііік) Володимир »- Волинського тернторіальііого медичного обєііншііія 5

Комунальне 1--1ЄКОА«1Єр1.[1ЙНЄ підприємство «Всілодііъііір Волинське територіальне мсдіпчііс

об`єтдіігігііія» для ізаявлеі-іня кредиторами своїх вимог ЦІЕІЯХОМ їх сісерувгіння комісії з

рсіэргаічіґзаііії комунальі-іоіт) закладу Володимир Волііііського 'гсітіггс>ріа:іьного хісдііічііоіо

сібтді-іаііня и комунальііе і-іеіссімерііійііе підприєімістізо «Володимир - Волинське
.ґ



ПРОЕКТ'
укРАїі-іА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від Ле

м. Володіиіиир -
Волинський

Про реорганізапіііъ Володимп-ір - Волинського
"гсрііторіальногомеди-іпого обтдгіап-пія

у Когхіупальіле кіскіъмерідійі-іе підіпіріієіиство

«Володимир -- Волинське
*територіальне медичне обдідплаигки»

Керуючись Їзаконом України “Про внесення змін до ііеяких законодавчих актів України

ЩОДО уДОСКОНаЛЄНІіЯ ізаіссэтгодатзстгагі з питань діяльності 'закладів сіхорогіи здоров'я" М: 2002-

Х/ііі від 06.04.2012 р., Законом України “Гіро державні (рінаъісоізі ґараг-ггії мсцичніэгкъ

обслушнуізаніія насслеііі-гяї ст. 104-108 Цьівільгіого кодексу України. ст. 59 і"`осгіо;іарськ<„>гк>

кодексу Украні-ти. ст. 25, 60 Закону України “Про місцеве СЄіІхіОВрЯДУВНІ-ІІ-ІЯ в Україні" міська

рада ухвалила:
1

1. ЇЇрИІ`ІИІІіИТН комунальний заклад Володимир - Волинське "гері-ггоріальис медичгіе

ОбЭЄІДІИІЕП-іпіі іпляхом реоргапізагііі через перетворення у комунальне ііскомсрііійгіс

І`ТЇ2ІТІрИСМСЧ`ІЗО «Володимирт Волиі-іське територіаііьг-іе медичне ОбЇТіІНаНЕ-ІЯ».

2. ъдГідїрі/ГГН комісію "з реорганіізагіії комунальнєэго :г.акла,їіу Володимир т Волинського

*гериторіальиогсэ МЄДІГ-П-іоїї) счбкілгіагігія у комунальне гіекоьіергіііігге 11і211`ір11(`Ех1С'|ВО

«Володимир ----ч» Волинське 'територіальне медичне обїгдгіання» та 'зєтггзеря1н'гіі 'Гі персоиальгіігіі

склад.
3. Голові комісій із реорганізаііі'і' :

і). повідомити державного реєстретгора гхро рішення щодо ггрипиііегіг-ія
21іЯ5`ІьНюС"І`1

РОрРЫІІІ/ІЧНРІХ осіб. подати докуьіенги. необхідні для ізнессгіня відповідних записів до Єдиного

державі-яких) реєстру юридичних осіб, (різнчних осіб -
ггідгіргістмііів та громадських

формувань;
2). встановити и

строк з моменту державної реєстрації рішення про

реорганіізаііію Володимир »- Волинського територіального гиедичгіого обєдпьгіігяя у

Комуналка-іс 11Є1<ОоАЄр`І.і1.Й1іЄ підприємство «Володимирі Волинське територіальне мсдпгчігс

ОбЇТІІРіІІРіРіЯ» ,тіля ЗЗБІВЛЄІ-Іі-ІЯ креініторьтгии своїх вимог ПІЛЯХОЗА їх скерування комісії з

рссэргаиіїхагіії комуиалгдііогс) закладіу Всілсъдггмир ВОІШНСЬКОГО тсргггіізріаєіьиого гисцпічіггэгіз

обтді-іаг-ігэізі у комунальне
НЄКОІМЄРІІіЙІ-іё підприємство «Володимир -

Волиі--гське



ыгеритсіріальне медичне обїгднання» через «Центр ііадання 8ДМіІ1іС1`р2ГІЇИВі-ШХ ііослут
Володимира и Волинського». .

3). висити інших заходів, пов'язаних з реорганізацією, відповідно до чинного 'ЗЭКОНОДЕ1ВС'І`ІЮ

України.
4. та голові комісії з реоргаі-іізаііії розробігп-і
ГІОЗІЗТИ на затвердженіія міської ради статут Н0ВОС'І`ВОрЄНС)ГО комунального підґіришсттэаі.

і Контроль за внконаііпэіьі даного ріпіеііітя ГІОКЛЗСТИ на постійну комісію з гіитаііі.
ї3?1*К0і-ІНС)С"Г ПрЄЦ-ЗОГІОРЯДКУ, ДЄПУТЗТСЫСОЇ ДЇЯЛЬНОСЇГЇ, регламенту. ЇЗІЇЯЗКіВ З ГРОМЗДСЬКИМИ

організаціями та обїэхьіігиіі-іяьіи громадян: комісп із ГІИТаНЬ» бюджету, (ріііаіісів. соціально
екоі-іомічііогорозвитку. підприємництва та регулярної діяльності.

Міський голова
і П.Д. (Їїагъііііок

Клачук тел.: 21267



ПРОЕКТ
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛРІНСЬКА МІСЬКА РАДА ІЗОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

'
" СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ.

від М:
А

1

м. Володимир - Волинський

. Про створеними коіиуъіальі-іого і-іеісомернійноґо
ІІ1ДІ'І])НСМ ства «Володими р -

ВОЛИНСЬКИЙ

цеп-гір первинно медико «- санітарної допомоги»

- - В1ДІ`10В1ДНО до Закону України «Основи згікоііодаізсґгвєі України про охорону 'з21ороіз'я».

Закону України «Гіро внесення змін до Основ 'законодавства Україні! гіро охорону зцюроігїя

ідодо удосконалсі-ііія ііаданііэі медичної допомоги», Закону України «Про ннесеііня 'змін до

деяких законодавчих гнстів України інодо вдосконалення законодавства з ііигаііі»
;11$1;711зН(3С'1`1

закладів охороніі здоровЗі» М 20О2-УІ11 від 06.04.2012 р., ГОСГІОДЗрС-ЬКОГО кодексу України.
р0ЗП()рЯд)КЕЗ1-1НЯ Кабінету* "Міі-нстрів України Ле 1013 від 30.11.2016 року «Про схвалсніні
коннегініі' реформі-і (ЬШаНСуВаН ня системи охорони здоров'я», [Іивіїіьного ксідексу Україн им*

статтей 25. 11.30 01:26. 60 Закону України «Про місцеве СаМ0ВрЯ,?.[у13Е1ЫНЯ в Україні», міська

рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Створити комуі-іаліьііс ііскоіміс-ріщіііііе ііідпіэіієіхіствсі «Вогіодііэііір Волинський

центр гісрізии но медико
С2ІН1`Т`ЄірІНІОЇ 110І`1ОМОГи» 505102111МИр-ВОЇНП-ІСЬКОЇ міської ради Піііяхоїуі

виділсііі-ія рсорганізуізаіізініі комунгільі--іий гзгіклаіі «Всілоднміір Волинське '1'ЄрИ'1`0р1а.ї1МІС

МСДИЧНЄ обтднаьііія» в окрему 1(Ї)рНДИЧНу особу ПубїІ1ЧНОГО права.
2. Затвердити Статґуті 'комунальт-ісіго некомерційного гіідпрііємсгіза «Володимир

Волинський неінр іієрвннііо ъіедико *-СаНЇТЗрІЖСХЇ,ї101`10ї»1ОГИ» (додається).
3. Затвердити склад комісії з рсоргєінізаіііі' ніляхоімі виділення іоридііііі-іііі' особи -

комунальний' заклад «Володимир - Волинське *територіальне ґуіеіїїичі-(Є ізбєцінаіііія» н

іоридичііу особу - комунальне НЄІ<Оїу1ЄрІ.ІЇЙІ-ІЄ ніднриємстізі) тводсэягіііаііір Волиі-іськніі

Центр псрізнніісх ъісдико санітарної допомоги» Володимир-Волинсько'і інісьіссіі' [32112111 п,

Щодаєґґъсэі)
4. Надати/і коліісіі' 'з рссірігаііізаііії ІЦЛЯХОМ внділеіііія іоріідитіі-ісії (ЭСОбН и 3073

біоджсіііий 'заклад в 1()рИ,ї[І/1Ч1-1у' особу м Підприєаістізсэ ііоніікэваіэісеііня 1110210 У11ра1І33`І111НЯ

справами ізідтіонідно до ЧИі-П-І01"(Ї) *законодаі-зсчіза та Статуту коіуіуі-ішіьнітісэ какєіадУ
«ВО.Г10]1Н1ИРі_р

- Волинське 'ГС_рИ"ґ`()р1ШІЬНЄ МСДИЧНЄ ОбЇіІІііНІ-іі-ія».

5. Встановити термін для ГЮЄІГЯІЗІІЄТНІІЯ ісрсдиіхірєіиііі своїх ВПМОГ протягом іінзох

місяців з іноменту' оприлтодііеінііія повідомлеі-іі-ія ПрО реорганізацію комунального "закііаду

«Волохдиаіир ААААА -» Волинське 'гсриторіаіііьне медичне сібйїяніаі-ігтя», інляхом ВРІДЇЛу і-іоізііі'



.Ж

ж»

дощ. тм .

іоришічътсзі' особи у формі комунального некомерційного підприєэлсгва на оаэіііїііновіу сайті
ВОЛОДИ мир-Вони нс ької м

і
с ької ради

б. І-.Іерухоме рухоме та інше окремо визначене майно, яке перебуває: у ізласііоегі
Волохіъітхн-ір-Волинськоі' міської ради відповідно до затвердженого ітередгівалыіого акту.ізакріптіти за І1рЕ1І3()НаС'І`уПНі-ІКОМ„ яким є коіиунатіьне ііекомерційне гіідгіриєгмство «Воподітініцэ

Вониі-іськиіі центр перізиіню кіедиксъ м санітарної' допомоги» Вододнмир-Воііинської`
міської ради на праві сэнсратнвного управління.

7. Визначити, що комунальне ітекомерційие 'гіідітрііємстізо «Володимир 'Волинський
центр первинне МЄДИКО -- санітарної допомоги» Володимир-Воііинськоі' міської ради г
іорндъіъп-іою особою публічного права та ітриватизації не підлягає.

8. Комісіі' з реорганізації ЦШЯХОМ виділення торидичъієэї' съсобн КОІИуЧ-іаііітііий 'Шщіііді
«Володимир - Волинське *гериторіапьі-їе медичне об'єднані-ія» в іоріідичііу' особу а
коіхтут-Іальне некоіиерційне ІІЇДПрНЄМСТВО «Володимир - Волинський центр первиино медико
м санітарної' допомоги» Вштодіівтир-Воліінськоі'міської ради»:

8.1. Протягом *трьох робочих днів з дати ГІрІ-І.ЙНЯ'ГГЯ ріінея-іі--іэі про ііриииііеіііія 'ЗСУЗ
Ібіоджстчгіііії заклад письіноізо новідомитґи съргаі-і ,Іїіеръкєівної реєсґграіііі' про ПрИЙНЯТТЯ 'такогорішен н я .

8.2. Здііііснііэвєітіі безпосереднє: керівництво та організаиійііо-їиетодичііий супровід
реорганізації' із процесу гірипііі-іеі-н-ія 303 - біоджетітиіі заклад та ітеретворення його в
Піянгриємсгво.

8.3. Протягом одного місяця з ДНЯ принт-лиття рішення про створення .Гіітігірнемсгвєі
ііровести іт-івентаризаііііота сніінку ііерухкэмого. рухомого та окремо !3И3ІіаЧЄІ-І()Г() майна 303
»- біО1І>КЄТ!-К)1`О закітадух

8.4. Розгляііутті кожну окрему вимогу І<рЄ,І1И'1"0рЕ1„ ізокрема. іподо сняіати 'зборіш
єьпиногсэ ізнеекуг на загальнообоіґязініведержавне сонігілы-іе страхування. С`І`р21Г<ОІ-3ИХ копггііз
до ГІенсіїіного фот-іду України, (рондіі: соціального страхуваніігі та інншх, ііриііі-іяти
Ві,Е[І'І0І3іДНЄ рішення, яке наіїістіатти кредитору не тіітзніітіе "тридцяти днів з дня їх Оїїрі-імаіі няЗСІЗ бІОДЖЄТНИМ закладом, що припиняється.

8.5. Після закінчення строку предтвленіія вимог кредиторами та ізаіііоізсїнтеі-іня чивідхилення них вимог підготувати проект гісредавагіьного акту на ітерухсіме, рухоме та іі-іше
окремо ізизнгшеі-іе майно. прав та обовіязків. щодо ііадаітъія первинного рівня іх/іедъіт-иіої"
ДОГІОЕУЮГР! та натіати на затвертокення Володимир-Волинськоаю міською радіою.

8.6. із 'ЗЬІКЇІ-ІЧСІН-ІЯМ строку* на 'ЗЄІЯВЕІЄІ-Ііія ВНМОІ" КрСДЬГГОрЄІА/Пі та гіроііедіуіэіі реорі*гінізаіііїі
ЗОЇЗ бІОД>і<С'1"1-і01`(.) закладу' 'здійснитіі ,ЇІСІЮІСЄЫЗІ-іу реєстранііо ітоізосттзорсііого ПіЦПрР16`аАСТі$Ь1 га
державну рессгранііо реорганітзаніі' 'ЗОЇЗ --

бК)Е1>КЄ`і`І-і0ґ`(Ї) закладу.
8.7. Вигзііаътити в зиеэкгіх ъіиііі-іогс) ЗаКОІ-ЮДаВС'1'ІЗЕ1 кэргаітізаіііііііу* струісгуру, 'іИССІІіэі-ІіСГіа

НОІЗ()С'І'І30рЄі-іОГО їіідпрііеггхтстїтзєі та на власний розсуд ВЇдГІОВЇДі-ІО до своїх прав та т1<нз1тоізая<сіі ь
розробити та ЗаТВЄр12ПіЧ`Р1 ііггаті-іий розпис та інші необхідні документи згідно до чин ноіо
законодавстївгі.

8.8. Здійснити заходи щодо ОІГГНКИЇТЗЗІІІЇЇ тінсельності та скоротвгги (звідьнііти) 'зайвий
ГІЄрСОЇ-ЇЫІІ, відмова від угригиаііі-ія якого не Сі"Ірі-1ї-ІИІ'іІ»1"Гіз ГІОГЇрЦІЄННЯ зікоогі та .їІС>С'І`уІ'ІІ-ЮС'І`Ї
МЄЦИЧІЧОЇ ,допомоги для гіаііієґі-гтііз.

8.9. Гірєэіітформуіізати працівників, які зшніпнггься праніоватгті на своїх гіосадіах тірофакт реорганізації' 303 - бютіжетнотт) закладу шляхом ознаііомлеі-іі-ія їх з ізідтіовідінііья
ііакатзом та ві-іестіи запис до трудових книжок тіраіііін-інків.

8.10. Пратііізіінків, які будуть гіродовэкувати трудові відносини 'є Іііііїіприєжіствс»м д

ітереізестьі на роботу в середині ЦЬОГО Піініриєкістізаі за новим [штатним розтіисснт 'з

,анїґгріівтгіі-іням чинного 'грудоізого законодавства та З догримаъіням та збереженііяьі соіііаітьііо-
гіравових гарантій гіраніґзііиків Гїідпрнсїиотва.

8.11. Сформувати та 'забезпечити віхкоътаііт-іэі фіНЕІІ-ІС()ІЗОІ"С) ітлаі-іу, а “також тінаііу
розвитку ІЇІіяігіриєіисттза.. 1ї3І«1К()рИС'1`г1І-іі-ІЯ,ітадаііого на праві огіератґиізногс) уПрЕіВЛіНІіЯ. майна та
доходу. згідно *з ізимсэгаати *МІН-КОГО ЗИКОНС),!І[г113С'І"13а.(Їтгтгуту та укладених договорів.

8.12. Здійснити гіереокроргияеі-іня тіраіз на НЄрУХОІИЄ "га рухоахле міайно. а 'також прав на
ксірі-іегуваііня ізеіхіеэіьніікііі ділянками.



9. Фінаіісовсэіиу угіравіііниіо виконавчого комітету Всілодимир Волинської міської
ради (Іпнбириіі ТВ.) ЗЕЬбЄЗПЄЧРГГІ/І фінансування НОВОСТВОрЄНОГО

К0А1уН2Ы1іліІОІ`О

і-іеісомерційного підприємства «Володимир Волинський іхсіітр псрвинно меднко --
санітарної допомсэги» Володимнр-Воітиіяськоі'міської ради в межах чинного законодавствгі.

10. ЇЗНКОІШВЧОМУ козиігєїґу* Володимир т- .Волинськоі' міської внести зміни 510 перелік)-

. . сібтктів спільної ізласнстсті ТЄрИ'ІТОрЇШ'ІЬІ-ІНХ громад сіл. селища. міста ВОІІОДИАЧІІргХ

Волинського.
11. .Коіггроль за ізикоі-іаі-іі-іяги цього рініеі-ііія ііокластіі на постійну комісію з іппаііь

зшсоі-іі-іості і гіратзслтсзрядку, деійід/“ґнчґськоі' діяльності. регламсііту, зв'язків З громадськими
ОрГЄЖНЇЗЗІІЇЯМЬІ'та обтііііпіагіі-іязііі гроаиадіян; комісії з питань бЮДЖЄТу. (ріі-іансів. соціально --

еконоэлітіногь) розвіпґку. ііідпрнєіинн іггва та регулярної ДІІЇЯЗІЬЫОСТЇ.

Міський голова 11,11. Сїаганкэк
Клачук тел.: 21267





Тимосевич 097 277 19 87
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УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
На

м. Володимир-Волинський

Про затвердження
Статуту територіальної громади
міста Володимира-Волинського

З метою забезпечення промислово-економічного, екологічного,

наукового, освітнього та соціально-культурного розвитку міста, підвищення

рівня життя та створення умов для задоволення соціально-культурних та
економічних потреб жителів міста, враховуючи Конституцію України, Закон

України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимоги інших законів

України, положення Європейської хартії місцевого самоврядування,

керуючись ст. 19, п.48 ч. 1 ст. 26, ст. 59, ст. 25 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Статут територіальної громади міста Володимира -

Волинського (додається).
2. Уповноважити секретаря міської ради, заступника міського голови

Свідерського О.М. подати Статут територіальної громади міста

Володимира - Волинського на державну реєстрацію відповідно до чинного

законодавства.
3. Відділу організаційно - аналітичної роботи (Ліщук І.С.) довести

дане рішення до відома жителів міста шляхом оприлюднення його на сайті

міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

депутатську комісію питань законності і правопорядку, депутатської
діяльності, регламенту, зв'язків громадськими організаціями та
об'єднаннямигромадян.

Міський голова
Грищук 35708

П.Д.Саганюк

-ц х .п палива П.Д.Саганюк

ІУІІСЬКІИ ГОЛОВИ

ЇА РАДА

му зубожінню країни,
ъядування в Україні»,

пакету докорінних

ни А. Гіарубію.
зької ради та в газеті

1.1. д. Саганюк
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УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Ле
м.Володимир-Волинський

- Про звернення Володимир - Волинської
міської ради до Президента України,
до Верховної ради України ,
до Народних депутатів України
щодо невідкладного забезпечення розгляду
у другому читанні та прийняття в цілому
проекту Виборчого кодексу
(проект Ля 3112-1 від 02.10.2015)

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Ухвалити звернення щодо щодо невідкладного забезпечення розгляду
у другому читанні та прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу
(проект Ле 3112-1 від 02.10.2015)

2. Надіслати звернення Президенту України, Голові Верховної Ради України,
Народним депутатам України.
3. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради та в газеті
«Слово Правди»

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
законності і правопорядку, депутатськоїдіяльності, регламенту, зв*язків з
громадськими організаціями, та об'єднаннями громадян

Міський голова
Тимосевич 097 277 19 87

П.Д.Саганюк
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УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від Ле .
м. Володимир-Волинський

*А

Про нагородження відзнакою
міської ради «За заслуги перед
містом Володимир-Волинський»

Розглянувши клопотання відділу організаційно-аналітичної роботи,
управління освіти, молоді та спорту та територіального медичного об'єднання
від 29.05.2018р., відповідно до ст. 22, п.49 ч.1 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Нагородити відзнакою міської ради «За заслуги перед містом
Володимир-Волинський»:

Михальчук Антоніну Андріївну - головного редактора газети «Слово

правди» - за багаторічну працю у сфері журналістики, збереження та розбудову
цивілізованого інформаційного простору

Захарченка Михайла Павловича - тренерадитячо-юнацької спортивної
ніколи - за активнуособисту участь у вихованні підростаючого покоління, дму Зубожінную країни,
ПІДГОТОВКУпереможців у видах спорту; „

_

Козар Галину Аполлонівну - лікаря-окулістаВолодимир-Волинського 'рядування в УКРЗІНІ»,
ТМО - за багаторічну професійну діяльність у сфері охорони здоров'я

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, комунікацій та
міжнародного співробітництва, комісію з питань охорони здоров'я та екології,
комісію з питань законності і правопорядку, депутатської діяльності,

регламенту, зв'язків з громадськими організаціями та об'єднаннямигромадян.
і пакету Докорінних

Міський голова П.Д.Саганюк А- ПаРУбіЇО-
ЛШУК357О6 іської ради та в газеті

Міській голова п_ д_ Саганюк
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УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Ле

м. Володимир - Волинський

Про план роботи міської ради
на ІІ півріччя 2018 року

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції депутатів, постійних
комісій міськоїради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.План роботи міської ради на ІІ півріччя 2018 року затвердити
(додається).

2.Дозволити міському голові, секретарю міської ради, заступнику
міського голови, постійним комісіям міської ради при необхідності вносити
зміни до плану роботи.

3. Контроль за виконанням покласти на секретаря міської ради,
заступника міського голови Свідерського О.М. та постійні комісії міської ради
в межах їх повноважень.

Міський голова П. Д. Саганюк

Ліщук 35706

Міській голова

ЬКА РАДА

тому зубожінню країни,
врядування в Україні»,

о пакету докорінних

1ЇНИ А. Парубію.
ііської ради та в газеті

П. Д. Саганюк
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ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н .Я

М

м. Володимир - Волинський

Про звернення Володимир-Волинської
міської ради до Верховної Ради
України щодо ухваленняАнтиолігархічного пакету докорінних
перетворень.

З метою ліквідації олігархії, яка сприяє подальшому зубожінню країни,керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Ухвалити звернення щодо Антиолігархічного пакету докоріннихперетворень, що додається.
. Надіслати звернення Голові Верховної Ради України А. Парубію.
. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради та в газеті«Слово Правди».

О)

їх.)

Міській голова
А

П. Д. Саганюк



Тимати
Ш

УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Ля
м.Володимир-Волинський

Про звернення Володимир - Волинської
міської ради до Президента України,
до Верховної ради України ,
до Народних депутатів України
щодо невідкладного забезпечення розгляду
у другому читанні та прийняття в цілому
проекту Виборчого кодексу
(проект Мз 3112-1 від 02.10.2015)

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Ухвалити звернення щодо щодо невідкладного забезпечення розгляду
у другому читанні та прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу
(проект Ле 3112-1 від 02.10.2015)

2. Надіслати звернення Президенту України, Голові Верховної Ради України,
Народним депутатам України.
3. оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради та в газеті
«Слово Правди»

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
законності і правопорядку, депутатськоїдіяльності, регламенту, зв'язків з
громадськими організаціями, та об'єднаннями громадян

Міський голова П.Д.Саганюк
Тимосевич 097 277 19 87


